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Genesis - Septuagint

Genesis

Chapter 1
1εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην2η 
δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκοτοσ 
επανω τησ αβυσσου και πνευµα θεου επεφερετο επανω 
του υδατοσ3και ειπεν ο θεοσ γενηθητω φωσ και εγενετο 
φωσ4και ειδεν ο θεοσ το φωσ οτι καλον και διεχωρισεν 
ο θεοσ ανα µεσον του φωτοσ και ανα µεσον του 
σκοτουσ5και εκαλεσεν ο θεοσ το φωσ ηµεραν και το 
σκοτοσ εκαλεσεν νυκτα και εγενετο εσπερα και εγενετο 
πρωι ηµερα µια6και ειπεν ο θεοσ γενηθητω στερεωµα 
εν µεσω του υδατοσ και εστω διαχωριζον ανα µεσον 
υδατοσ και υδατοσ και εγενετο ουτωσ7και εποιησεν ο 
θεοσ το στερεωµα και διεχωρισεν ο θεοσ ανα µεσον 
του υδατοσ ο ην υποκατω του στερεωµατοσ και ανα 
µεσον του υδατοσ του επανω του στερεωµατοσ8και 
εκαλεσεν ο θεοσ το στερεωµα ουρανον και ειδεν ο 
θεοσ οτι καλον και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι 
ηµερα δευτερα9και ειπεν ο θεοσ συναχθητω το υδωρ 
το υποκατω του ουρανου εισ συναγωγην µιαν και 
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οφθητω η ξηρα και εγενετο ουτωσ και συνηχθη το 
υδωρ το υποκατω του ουρανου εισ τασ συναγωγασ 
αυτων και ωφθη η ξηρα10και εκαλεσεν ο θεοσ την 
ξηραν γην και τα συστηµατα των υδατων εκαλεσεν 
θαλασσασ και ειδεν ο θεοσ οτι καλον11και ειπεν ο 
θεοσ βλαστησατω η γη βοτανην χορτου σπειρον 
σπερµα κατα γενοσ και καθ′ οµοιοτητα και ξυλον 
καρπιµον ποιουν καρπον ου το σπερµα αυτου εν αυτω 
κατα γενοσ επι τησ γησ και εγενετο ουτωσ12και 
εξηνεγκεν η γη βοτανην χορτου σπειρον σπερµα κατα 
γενοσ και καθ′ οµοιοτητα και ξυλον καρπιµον ποιουν 
καρπον ου το σπερµα αυτου εν αυτω κατα γενοσ επι 
τησ γησ και ειδεν ο θεοσ οτι καλον13και εγενετο 
εσπερα και εγενετο πρωι ηµερα τριτη14και ειπεν ο 
θεοσ γενηθητωσαν φωστηρεσ εν τω στερεωµατι του 
ουρανου εισ φαυσιν τησ γησ του διαχωριζειν ανα 
µεσον τησ ηµερασ και ανα µεσον τησ νυκτοσ και 
εστωσαν εισ σηµεια και εισ καιρουσ και εισ ηµερασ 
και εισ ενιαυτουσ15και εστωσαν εισ φαυσιν εν τω 
στερεωµατι του ουρανου ωστε φαινειν επι τησ γησ και 
εγενετο ουτωσ16και εποιησεν ο θεοσ τουσ δυο 
φωστηρασ τουσ µεγαλουσ τον φωστηρα τον µεγαν εισ 
αρχασ τησ ηµερασ και τον φωστηρα τον ελασσω εισ 
αρχασ τησ νυκτοσ και τουσ αστερασ17και εθετο 
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αυτουσ ο θεοσ εν τω στερεωµατι του ουρανου ωστε 
φαινειν επι τησ γησ18και αρχειν τησ ηµερασ και τησ 
νυκτοσ και διαχωριζειν ανα µεσον του φωτοσ και ανα 
µεσον του σκοτουσ και ειδεν ο θεοσ οτι καλον19και 
εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµερα τεταρτη20και 
ειπεν ο θεοσ εξαγαγετω τα υδατα ερπετα ψυχων ζωσων 
και πετεινα πετοµενα επι τησ γησ κατα το στερεωµα 
του ουρανου και εγενετο ουτωσ21και εποιησεν ο θεοσ 
τα κητη τα µεγαλα και πασαν ψυχην ζωων ερπετων α 
εξηγαγεν τα υδατα κατα γενη αυτων και παν πετεινον 
πτερωτον κατα γενοσ και ειδεν ο θεοσ οτι καλα22και 
ηυλογησεν αυτα ο θεοσ λεγων αυξανεσθε και 
πληθυνεσθε και πληρωσατε τα υδατα εν ταισ 
θαλασσαισ και τα πετεινα πληθυνεσθωσαν επι τησ 
γησ23και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµερα 
πεµπτη24και ειπεν ο θεοσ εξαγαγετω η γη ψυχην 
ζωσαν κατα γενοσ τετραποδα και ερπετα και θηρια 
τησ γησ κατα γενοσ και εγενετο ουτωσ25και εποιησεν 
ο θεοσ τα θηρια τησ γησ κατα γενοσ και τα κτηνη 
κατα γενοσ και παντα τα ερπετα τησ γησ κατα γενοσ 
αυτων και ειδεν ο θεοσ οτι καλα26και ειπεν ο θεοσ 
ποιησωµεν ανθρωπον κατ′ εικονα ηµετεραν και καθ′ 
οµοιωσιν και αρχετωσαν των ιχθυων τησ θαλασσησ 
και των πετεινων του ουρανου και των κτηνων και 
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πασησ τησ γησ και παντων των ερπετων των ερποντων 
επι τησ γησ27και εποιησεν ο θεοσ τον ανθρωπον κατ′ 
εικονα θεου εποιησεν αυτον αρσεν και θηλυ εποιησεν 
αυτουσ28και ηυλογησεν αυτουσ ο θεοσ λεγων 
αυξανεσθε και πληθυνεσθε και πληρωσατε την γην και 
κατακυριευσατε αυτησ και αρχετε των ιχθυων τησ 
θαλασσησ και των πετεινων του ουρανου και παντων 
των κτηνων και πασησ τησ γησ και παντων των 
ερπετων των ερποντων επι τησ γησ29και ειπεν ο θεοσ 
ιδου δεδωκα υµιν παν χορτον σποριµον σπειρον 
σπερµα ο εστιν επανω πασησ τησ γησ και παν ξυλον ο 
εχει εν εαυτω καρπον σπερµατοσ σποριµου υµιν εσται 
εισ βρωσιν30και πασι τοισ θηριοισ τησ γησ και πασι 
τοισ πετεινοισ του ουρανου και παντι ερπετω τω 
ερποντι επι τησ γησ ο εχει εν εαυτω ψυχην ζωησ παντα 
χορτον χλωρον εισ βρωσιν και εγενετο ουτωσ31και 
ειδεν ο θεοσ τα παντα οσα εποιησεν και ιδου καλα 
λιαν και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµερα εκτη

Chapter 2
1και συνετελεσθησαν ο ουρανοσ και η γη και πασ ο 
κοσµοσ αυτων2και συνετελεσεν ο θεοσ εν τη ηµερα τη 
εκτη τα εργα αυτου α εποιησεν και κατεπαυσεν τη 
ηµερα τη εβδοµη απο παντων των εργων αυτου ων 
εποιησεν3και ηυλογησεν ο θεοσ την ηµεραν την 
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εβδοµην και ηγιασεν αυτην οτι εν αυτη κατεπαυσεν 
απο παντων των εργων αυτου ων ηρξατο ο θεοσ 
ποιησαι4αυτη η βιβλοσ γενεσεωσ ουρανου και γησ οτε 
εγενετο η ηµερα εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την 
γην5και παν χλωρον αγρου προ του γενεσθαι επι τησ 
γησ και παντα χορτον αγρου προ του ανατειλαι ου γαρ 
εβρεξεν ο θεοσ επι την γην και ανθρωποσ ουκ ην 
εργαζεσθαι την γην6πηγη δε ανεβαινεν εκ τησ γησ και 
εποτιζεν παν το προσωπον τησ γησ7και επλασεν ο θεοσ 
τον ανθρωπον χουν απο τησ γησ και ενεφυσησεν εισ το 
προσωπον αυτου πνοην ζωησ και εγενετο ο ανθρωποσ 
εισ ψυχην ζωσαν8και εφυτευσεν κυριοσ ο θεοσ 
παραδεισον εν εδεµ κατα ανατολασ και εθετο εκει τον 
ανθρωπον ον επλασεν9και εξανετειλεν ο θεοσ ετι εκ 
τησ γησ παν ξυλον ωραιον εισ ορασιν και καλον εισ 
βρωσιν και το ξυλον τησ ζωησ εν µεσω τω παραδεισω 
και το ξυλον του ειδεναι γνωστον καλου και 
πονηρου10ποταµοσ δε εκπορευεται εξ εδεµ ποτιζειν 
τον παραδεισον εκειθεν αφοριζεται εισ τεσσαρασ 
αρχασ11ονοµα τω ενι φισων ουτοσ ο κυκλων πασαν 
την γην ευιλατ εκει ου εστιν το χρυσιον12το δε 
χρυσιον τησ γησ εκεινησ καλον και εκει εστιν ο 
ανθραξ και ο λιθοσ ο πρασινοσ13και ονοµα τω 
ποταµω τω δευτερω γηων ουτοσ ο κυκλων πασαν την 
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γην αιθιοπιασ14και ο ποταµοσ ο τριτοσ τιγρισ ουτοσ ο 
πορευοµενοσ κατεναντι ασσυριων ο δε ποταµοσ ο 
τεταρτοσ ουτοσ ευφρατησ15και ελαβεν κυριοσ ο θεοσ 
τον ανθρωπον ον επλασεν και εθετο αυτον εν τω 
παραδεισω εργαζεσθαι αυτον και φυλασσειν16και 
ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ τω αδαµ λεγων απο παντοσ 
ξυλου του εν τω παραδεισω βρωσει φαγη17απο δε του 
ξυλου του γινωσκειν καλον και πονηρον ου φαγεσθε 
απ′ αυτου η δ′ αν ηµερα φαγητε απ′ αυτου θανατω 
αποθανεισθε18και ειπεν κυριοσ ο θεοσ ου καλον ειναι 
τον ανθρωπον µονον ποιησωµεν αυτω βοηθον κατ′ 
αυτον19και επλασεν ο θεοσ ετι εκ τησ γησ παντα τα 
θηρια του αγρου και παντα τα πετεινα του ουρανου 
και ηγαγεν αυτα προσ τον αδαµ ιδειν τι καλεσει αυτα 
και παν ο εαν εκαλεσεν αυτο αδαµ ψυχην ζωσαν 
τουτο ονοµα αυτου20και εκαλεσεν αδαµ ονοµατα 
πασιν τοισ κτηνεσιν και πασι τοισ πετεινοισ του 
ουρανου και πασι τοισ θηριοισ του αγρου τω δε αδαµ 
ουχ ευρεθη βοηθοσ οµοιοσ αυτω21και επεβαλεν ο 
θεοσ εκστασιν επι τον αδαµ και υπνωσεν και ελαβεν 
µιαν των πλευρων αυτου και ανεπληρωσεν σαρκα αντ′ 
αυτησ22και ωκοδοµησεν κυριοσ ο θεοσ την πλευραν 
ην ελαβεν απο του αδαµ εισ γυναικα και ηγαγεν αυτην 
προσ τον αδαµ23και ειπεν αδαµ τουτο νυν οστουν εκ 
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των οστεων µου και σαρξ εκ τησ σαρκοσ µου αυτη 
κληθησεται γυνη οτι εκ του ανδροσ αυτησ εληµφθη 
αυτη24ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωποσ τον 
πατερα αυτου και την µητερα αυτου και 
προσκολληθησεται προσ την γυναικα αυτου και 
εσονται οι δυο εισ σαρκα µιαν25και ησαν οι δυο 
γυµνοι ο τε αδαµ και η γυνη αυτου και ουκ ησχυνοντο

Chapter 3
1ο δε οφισ ην φρονιµωτατοσ παντων των θηριων των 
επι τησ γησ ων εποιησεν κυριοσ ο θεοσ και ειπεν ο 
οφισ τη γυναικι τι οτι ειπεν ο θεοσ ου µη φαγητε απο 
παντοσ ξυλου του εν τω παραδεισω2και ειπεν η γυνη 
τω οφει απο καρπου ξυλου του παραδεισου 
φαγοµεθα3απο δε καρπου του ξυλου ο εστιν εν µεσω 
του παραδεισου ειπεν ο θεοσ ου φαγεσθε απ′ αυτου 
ουδε µη αψησθε αυτου ινα µη αποθανητε4και ειπεν ο 
οφισ τη γυναικι ου θανατω αποθανεισθε5ηδει γαρ ο 
θεοσ οτι εν η αν ηµερα φαγητε απ′ αυτου 
διανοιχθησονται υµων οι οφθαλµοι και εσεσθε ωσ θεοι 
γινωσκοντεσ καλον και πονηρον6και ειδεν η γυνη οτι 
καλον το ξυλον εισ βρωσιν και οτι αρεστον τοισ 
οφθαλµοισ ιδειν και ωραιον εστιν του κατανοησαι και 
λαβουσα του καρπου αυτου εφαγεν και εδωκεν και τω 
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ανδρι αυτησ µετ′ αυτησ και εφαγον7και διηνοιχθησαν 
οι οφθαλµοι των δυο και εγνωσαν οτι γυµνοι ησαν και 
ερραψαν φυλλα συκησ και εποιησαν εαυτοισ 
περιζωµατα8και ηκουσαν την φωνην κυριου του θεου 
περιπατουντοσ εν τω παραδεισω το δειλινον και 
εκρυβησαν ο τε αδαµ και η γυνη αυτου απο προσωπου 
κυριου του θεου εν µεσω του ξυλου του 
παραδεισου9και εκαλεσεν κυριοσ ο θεοσ τον αδαµ και 
ειπεν αυτω αδαµ που ει10και ειπεν αυτω την φωνην 
σου ηκουσα περιπατουντοσ εν τω παραδεισω και 
εφοβηθην οτι γυµνοσ ειµι και εκρυβην11και ειπεν 
αυτω τισ ανηγγειλεν σοι οτι γυµνοσ ει µη απο του 
ξυλου ου ενετειλαµην σοι τουτου µονου µη φαγειν απ′ 
αυτου εφαγεσ12και ειπεν ο αδαµ η γυνη ην εδωκασ 
µετ′ εµου αυτη µοι εδωκεν απο του ξυλου και 
εφαγον13και ειπεν κυριοσ ο θεοσ τη γυναικι τι τουτο 
εποιησασ και ειπεν η γυνη ο οφισ ηπατησεν µε και 
εφαγον14και ειπεν κυριοσ ο θεοσ τω οφει οτι εποιησασ 
τουτο επικαταρατοσ συ απο παντων των κτηνων και 
απο παντων των θηριων τησ γησ επι τω στηθει σου και 
τη κοιλια πορευση και γην φαγη πασασ τασ ηµερασ 
τησ ζωησ σου15και εχθραν θησω ανα µεσον σου και 
ανα µεσον τησ γυναικοσ και ανα µεσον του 
σπερµατοσ σου και ανα µεσον του σπερµατοσ αυτησ 
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αυτοσ σου τηρησει κεφαλην και συ τηρησεισ αυτου 
πτερναν16και τη γυναικι ειπεν πληθυνων πληθυνω τασ 
λυπασ σου και τον στεναγµον σου εν λυπαισ τεξη 
τεκνα και προσ τον ανδρα σου η αποστροφη σου και 
αυτοσ σου κυριευσει17τω δε αδαµ ειπεν οτι ηκουσασ 
τησ φωνησ τησ γυναικοσ σου και εφαγεσ απο του 
ξυλου ου ενετειλαµην σοι τουτου µονου µη φαγειν απ′ 
αυτου επικαταρατοσ η γη εν τοισ εργοισ σου εν λυπαισ 
φαγη αυτην πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ 
σου18ακανθασ και τριβολουσ ανατελει σοι και φαγη 
τον χορτον του αγρου19εν ιδρωτι του προσωπου σου 
φαγη τον αρτον σου εωσ του αποστρεψαι σε εισ την 
γην εξ ησ εληµφθησ οτι γη ει και εισ γην 
απελευση20και εκαλεσεν αδαµ το ονοµα τησ γυναικοσ 
αυτου ζωη οτι αυτη µητηρ παντων των ζωντων21και 
εποιησεν κυριοσ ο θεοσ τω αδαµ και τη γυναικι αυτου 
χιτωνασ δερµατινουσ και ενεδυσεν αυτουσ22και ειπεν 
ο θεοσ ιδου αδαµ γεγονεν ωσ εισ εξ ηµων του γινωσκειν 
καλον και πονηρον και νυν µηποτε εκτεινη την χειρα 
και λαβη του ξυλου τησ ζωησ και φαγη και ζησεται 
εισ τον αιωνα23και εξαπεστειλεν αυτον κυριοσ ο θεοσ 
εκ του παραδεισου τησ τρυφησ εργαζεσθαι την γην εξ 
ησ εληµφθη24και εξεβαλεν τον αδαµ και κατωκισεν 
αυτον απεναντι του παραδεισου τησ τρυφησ και 
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εταξεν τα χερουβιµ και την φλογινην ροµφαιαν την 
στρεφοµενην φυλασσειν την οδον του ξυλου τησ ζωησ

Chapter 4
1αδαµ δε εγνω ευαν την γυναικα αυτου και 
συλλαβουσα ετεκεν τον καιν και ειπεν εκτησαµην 
ανθρωπον δια του θεου2και προσεθηκεν τεκειν τον 
αδελφον αυτου τον αβελ και εγενετο αβελ ποιµην 
προβατων καιν δε ην εργαζοµενοσ την γην3και εγενετο 
µεθ′ ηµερασ ηνεγκεν καιν απο των καρπων τησ γησ 
θυσιαν τω κυριω4και αβελ ηνεγκεν και αυτοσ απο των 
πρωτοτοκων των προβατων αυτου και απο των 
στεατων αυτων και επειδεν ο θεοσ επι αβελ και επι 
τοισ δωροισ αυτου5επι δε καιν και επι ταισ θυσιαισ 
αυτου ου προσεσχεν και ελυπησεν τον καιν λιαν και 
συνεπεσεν τω προσωπω6και ειπεν κυριοσ ο θεοσ τω 
καιν ινα τι περιλυποσ εγενου και ινα τι συνεπεσεν το 
προσωπον σου7ουκ εαν ορθωσ προσενεγκησ ορθωσ δε 
µη διελησ ηµαρτεσ ησυχασον προσ σε η αποστροφη 
αυτου και συ αρξεισ αυτου8και ειπεν καιν προσ αβελ 
τον αδελφον αυτου διελθωµεν εισ το πεδιον και εγενετο 
εν τω ειναι αυτουσ εν τω πεδιω και ανεστη καιν επι 
αβελ τον αδελφον αυτου και απεκτεινεν αυτον9και 
ειπεν ο θεοσ προσ καιν που εστιν αβελ ο αδελφοσ σου 
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ο δε ειπεν ου γινωσκω µη φυλαξ του αδελφου µου ειµι 
εγω10και ειπεν ο θεοσ τι εποιησασ φωνη αιµατοσ του 
αδελφου σου βοα προσ µε εκ τησ γησ11και νυν 
επικαταρατοσ συ απο τησ γησ η εχανεν το στοµα 
αυτησ δεξασθαι το αιµα του αδελφου σου εκ τησ 
χειροσ σου12οτι εργα την γην και ου προσθησει την 
ισχυν αυτησ δουναι σοι στενων και τρεµων εση επι 
τησ γησ13και ειπεν καιν προσ τον κυριον µειζων η 
αιτια µου του αφεθηναι µε14ει εκβαλλεισ µε σηµερον 
απο προσωπου τησ γησ και απο του προσωπου σου 
κρυβησοµαι και εσοµαι στενων και τρεµων επι τησ γησ 
και εσται πασ ο ευρισκων µε αποκτενει µε15και ειπεν 
αυτω κυριοσ ο θεοσ ουχ ουτωσ πασ ο αποκτεινασ καιν 
επτα εκδικουµενα παραλυσει και εθετο κυριοσ ο θεοσ 
σηµειον τω καιν του µη ανελειν αυτον παντα τον 
ευρισκοντα αυτον16εξηλθεν δε καιν απο προσωπου 
του θεου και ωκησεν εν γη ναιδ κατεναντι εδεµ17και 
εγνω καιν την γυναικα αυτου και συλλαβουσα ετεκεν 
τον ενωχ και ην οικοδοµων πολιν και επωνοµασεν την 
πολιν επι τω ονοµατι του υιου αυτου ενωχ18εγενηθη δε 
τω ενωχ γαιδαδ και γαιδαδ εγεννησεν τον µαιηλ και 
µαιηλ εγεννησεν τον µαθουσαλα και µαθουσαλα 
εγεννησεν τον λαµεχ19και ελαβεν εαυτω λαµεχ δυο 
γυναικασ ονοµα τη µια αδα και ονοµα τη δευτερα 
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σελλα20και ετεκεν αδα τον ιωβελ ουτοσ ην ο πατηρ 
οικουντων εν σκηναισ κτηνοτροφων21και ονοµα τω 
αδελφω αυτου ιουβαλ ουτοσ ην ο καταδειξασ 
ψαλτηριον και κιθαραν22σελλα δε ετεκεν και αυτη τον 
θοβελ και ην σφυροκοποσ χαλκευσ χαλκου και 
σιδηρου αδελφη δε θοβελ νοεµα23ειπεν δε λαµεχ ταισ 
εαυτου γυναιξιν αδα και σελλα ακουσατε µου τησ 
φωνησ γυναικεσ λαµεχ ενωτισασθε µου τουσ λογουσ 
οτι ανδρα απεκτεινα εισ τραυµα εµοι και νεανισκον 
εισ µωλωπα εµοι24οτι επτακισ εκδεδικηται εκ καιν εκ 
δε λαµεχ εβδοµηκοντακισ επτα25εγνω δε αδαµ ευαν 
την γυναικα αυτου και συλλαβουσα ετεκεν υιον και 
επωνοµασεν το ονοµα αυτου σηθ λεγουσα 
εξανεστησεν γαρ µοι ο θεοσ σπερµα ετερον αντι αβελ 
ον απεκτεινεν καιν26και τω σηθ εγενετο υιοσ 
επωνοµασεν δε το ονοµα αυτου ενωσ ουτοσ ηλπισεν 
επικαλεισθαι το ονοµα κυριου του θεου

Chapter 5
1αυτη η βιβλοσ γενεσεωσ ανθρωπων η ηµερα εποιησεν 
ο θεοσ τον αδαµ κατ′ εικονα θεου εποιησεν 
αυτον2αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτουσ και 
ευλογησεν αυτουσ και επωνοµασεν το ονοµα αυτων 
αδαµ η ηµερα εποιησεν αυτουσ3εζησεν δε αδαµ 
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διακοσια και τριακοντα ετη και εγεννησεν κατα την 
ιδεαν αυτου και κατα την εικονα αυτου και 
επωνοµασεν το ονοµα αυτου σηθ4εγενοντο δε αι 
ηµεραι αδαµ µετα το γεννησαι αυτον τον σηθ 
επτακοσια ετη και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ5και 
εγενοντο πασαι αι ηµεραι αδαµ ασ εζησεν εννακοσια 
και τριακοντα ετη και απεθανεν6εζησεν δε σηθ 
διακοσια και πεντε ετη και εγεννησεν τον ενωσ7και 
εζησεν σηθ µετα το γεννησαι αυτον τον ενωσ 
επτακοσια και επτα ετη και εγεννησεν υιουσ και 
θυγατερασ8και εγενοντο πασαι αι ηµεραι σηθ 
εννακοσια και δωδεκα ετη και απεθανεν9και εζησεν 
ενωσ εκατον ενενηκοντα ετη και εγεννησεν τον 
καιναν10και εζησεν ενωσ µετα το γεννησαι αυτον τον 
καιναν επτακοσια και δεκα πεντε ετη και εγεννησεν 
υιουσ και θυγατερασ11και εγενοντο πασαι αι ηµεραι 
ενωσ εννακοσια και πεντε ετη και απεθανεν12και 
εζησεν καιναν εκατον εβδοµηκοντα ετη και εγεννησεν 
τον µαλελεηλ13και εζησεν καιναν µετα το γεννησαι 
αυτον τον µαλελεηλ επτακοσια και τεσσαρακοντα ετη 
και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ14και εγενοντο 
πασαι αι ηµεραι καιναν εννακοσια και δεκα ετη και 
απεθανεν15και εζησεν µαλελεηλ εκατον και εξηκοντα 
πεντε ετη και εγεννησεν τον ιαρεδ16και εζησεν 
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µαλελεηλ µετα το γεννησαι αυτον τον ιαρεδ επτακοσια 
και τριακοντα ετη και εγεννησεν υιουσ και 
θυγατερασ17και εγενοντο πασαι αι ηµεραι µαλελεηλ 
οκτακοσια και ενενηκοντα πεντε ετη και 
απεθανεν18και εζησεν ιαρεδ εκατον και εξηκοντα δυο 
ετη και εγεννησεν τον ενωχ19και εζησεν ιαρεδ µετα το 
γεννησαι αυτον τον ενωχ οκτακοσια ετη και εγεννησεν 
υιουσ και θυγατερασ20και εγενοντο πασαι αι ηµεραι 
ιαρεδ εννακοσια και εξηκοντα δυο ετη και 
απεθανεν21και εζησεν ενωχ εκατον και εξηκοντα 
πεντε ετη και εγεννησεν τον 
µαθουσαλα22ευηρεστησεν δε ενωχ τω θεω µετα το 
γεννησαι αυτον τον µαθουσαλα διακοσια ετη και 
εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ23και εγενοντο πασαι 
αι ηµεραι ενωχ τριακοσια εξηκοντα πεντε ετη24και 
ευηρεστησεν ενωχ τω θεω και ουχ ηυρισκετο οτι 
µετεθηκεν αυτον ο θεοσ25και εζησεν µαθουσαλα 
εκατον και εξηκοντα επτα ετη και εγεννησεν τον 
λαµεχ26και εζησεν µαθουσαλα µετα το γεννησαι 
αυτον τον λαµεχ οκτακοσια δυο ετη και εγεννησεν 
υιουσ και θυγατερασ27και εγενοντο πασαι αι ηµεραι 
µαθουσαλα ασ εζησεν εννακοσια και εξηκοντα εννεα 
ετη και απεθανεν28και εζησεν λαµεχ εκατον 
ογδοηκοντα οκτω ετη και εγεννησεν υιον29και 
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επωνοµασεν το ονοµα αυτου νωε λεγων ουτοσ 
διαναπαυσει ηµασ απο των εργων ηµων και απο των 
λυπων των χειρων ηµων και απο τησ γησ ησ 
κατηρασατο κυριοσ ο θεοσ30και εζησεν λαµεχ µετα το 
γεννησαι αυτον τον νωε πεντακοσια και εξηκοντα 
πεντε ετη και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ31και 
εγενοντο πασαι αι ηµεραι λαµεχ επτακοσια και 
πεντηκοντα τρια ετη και απεθανεν32και ην νωε ετων 
πεντακοσιων και εγεννησεν νωε τρεισ υιουσ τον σηµ 
τον χαµ τον ιαφεθ

Chapter 6
1και εγενετο ηνικα ηρξαντο οι ανθρωποι πολλοι 
γινεσθαι επι τησ γησ και θυγατερεσ εγενηθησαν 
αυτοισ2ιδοντεσ δε οι υιοι του θεου τασ θυγατερασ των 
ανθρωπων οτι καλαι εισιν ελαβον εαυτοισ γυναικασ 
απο πασων ων εξελεξαντο3και ειπεν κυριοσ ο θεοσ ου 
µη καταµεινη το πνευµα µου εν τοισ ανθρωποισ 
τουτοισ εισ τον αιωνα δια το ειναι αυτουσ σαρκασ 
εσονται δε αι ηµεραι αυτων εκατον εικοσι ετη4οι δε 
γιγαντεσ ησαν επι τησ γησ εν ταισ ηµεραισ εκειναισ 
και µετ′ εκεινο ωσ αν εισεπορευοντο οι υιοι του θεου 
προσ τασ θυγατερασ των ανθρωπων και εγεννωσαν 
εαυτοισ εκεινοι ησαν οι γιγαντεσ οι απ′ αιωνοσ οι 
ανθρωποι οι ονοµαστοι5ιδων δε κυριοσ ο θεοσ οτι 
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επληθυνθησαν αι κακιαι των ανθρωπων επι τησ γησ 
και πασ τισ διανοειται εν τη καρδια αυτου επιµελωσ 
επι τα πονηρα πασασ τασ ηµερασ6και ενεθυµηθη ο 
θεοσ οτι εποιησεν τον ανθρωπον επι τησ γησ και 
διενοηθη7και ειπεν ο θεοσ απαλειψω τον ανθρωπον ον 
εποιησα απο προσωπου τησ γησ απο ανθρωπου εωσ 
κτηνουσ και απο ερπετων εωσ των πετεινων του 
ουρανου οτι εθυµωθην οτι εποιησα αυτουσ8νωε δε 
ευρεν χαριν εναντιον κυριου του θεου9αυται δε αι 
γενεσεισ νωε νωε ανθρωποσ δικαιοσ τελειοσ ων εν τη 
γενεα αυτου τω θεω ευηρεστησεν νωε10εγεννησεν δε 
νωε τρεισ υιουσ τον σηµ τον χαµ τον ιαφεθ11εφθαρη δε 
η γη εναντιον του θεου και επλησθη η γη αδικιασ12και 
ειδεν κυριοσ ο θεοσ την γην και ην κατεφθαρµενη οτι 
κατεφθειρεν πασα σαρξ την οδον αυτου επι τησ 
γησ13και ειπεν ο θεοσ προσ νωε καιροσ παντοσ 
ανθρωπου ηκει εναντιον µου οτι επλησθη η γη αδικιασ 
απ′ αυτων και ιδου εγω καταφθειρω αυτουσ και την 
γην14ποιησον ουν σεαυτω κιβωτον εκ ξυλων 
τετραγωνων νοσσιασ ποιησεισ την κιβωτον και 
ασφαλτωσεισ αυτην εσωθεν και εξωθεν τη 
ασφαλτω15και ουτωσ ποιησεισ την κιβωτον 
τριακοσιων πηχεων το µηκοσ τησ κιβωτου και 
πεντηκοντα πηχεων το πλατοσ και τριακοντα πηχεων 
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το υψοσ αυτησ16επισυναγων ποιησεισ την κιβωτον 
και εισ πηχυν συντελεσεισ αυτην ανωθεν την δε θυραν 
τησ κιβωτου ποιησεισ εκ πλαγιων καταγαια διωροφα 
και τριωροφα ποιησεισ αυτην17εγω δε ιδου επαγω τον 
κατακλυσµον υδωρ επι την γην καταφθειραι πασαν 
σαρκα εν η εστιν πνευµα ζωησ υποκατω του ουρανου 
και οσα εαν η επι τησ γησ τελευτησει18και στησω την 
διαθηκην µου προσ σε εισελευση δε εισ την κιβωτον 
συ και οι υιοι σου και η γυνη σου και αι γυναικεσ των 
υιων σου µετα σου19και απο παντων των κτηνων και 
απο παντων των ερπετων και απο παντων των θηριων 
και απο πασησ σαρκοσ δυο δυο απο παντων εισαξεισ 
εισ την κιβωτον ινα τρεφησ µετα σεαυτου αρσεν και 
θηλυ εσονται20απο παντων των ορνεων των πετεινων 
κατα γενοσ και απο παντων των κτηνων κατα γενοσ 
και απο παντων των ερπετων των ερποντων επι τησ γησ 
κατα γενοσ αυτων δυο δυο απο παντων εισελευσονται 
προσ σε τρεφεσθαι µετα σου αρσεν και θηλυ21συ δε 
ληµψη σεαυτω απο παντων των βρωµατων α εδεσθε 
και συναξεισ προσ σεαυτον και εσται σοι και εκεινοισ 
φαγειν22και εποιησεν νωε παντα οσα ενετειλατο αυτω 
κυριοσ ο θεοσ ουτωσ εποιησεν

Chapter 7
1και ειπεν κυριοσ ο θεοσ προσ νωε εισελθε συ και πασ 
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ο οικοσ σου εισ την κιβωτον οτι σε ειδον δικαιον 
εναντιον µου εν τη γενεα ταυτη2απο δε των κτηνων 
των καθαρων εισαγαγε προσ σε επτα επτα αρσεν και 
θηλυ απο δε των κτηνων των µη καθαρων δυο δυο 
αρσεν και θηλυ3και απο των πετεινων του ουρανου 
των καθαρων επτα επτα αρσεν και θηλυ και απο των 
πετεινων των µη καθαρων δυο δυο αρσεν και θηλυ 
διαθρεψαι σπερµα επι πασαν την γην4ετι γαρ ηµερων 
επτα εγω επαγω υετον επι την γην τεσσαρακοντα 
ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ και εξαλειψω 
πασαν την εξαναστασιν ην εποιησα απο προσωπου 
τησ γησ5και εποιησεν νωε παντα οσα ενετειλατο αυτω 
κυριοσ ο θεοσ6νωε δε ην ετων εξακοσιων και ο 
κατακλυσµοσ εγενετο υδατοσ επι τησ γησ7εισηλθεν δε 
νωε και οι υιοι αυτου και η γυνη αυτου και αι 
γυναικεσ των υιων αυτου µετ′ αυτου εισ την κιβωτον 
δια το υδωρ του κατακλυσµου8και απο των πετεινων 
και απο των κτηνων των καθαρων και απο των κτηνων 
των µη καθαρων και απο παντων των ερπετων των επι 
τησ γησ9δυο δυο εισηλθον προσ νωε εισ την κιβωτον 
αρσεν και θηλυ καθα ενετειλατο αυτω ο θεοσ10και 
εγενετο µετα τασ επτα ηµερασ και το υδωρ του 
κατακλυσµου εγενετο επι τησ γησ11εν τω εξακοσιοστω 
ετει εν τη ζωη του νωε του δευτερου µηνοσ εβδοµη και 
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εικαδι του µηνοσ τη ηµερα ταυτη ερραγησαν πασαι αι 
πηγαι τησ αβυσσου και οι καταρρακται του ουρανου 
ηνεωχθησαν12και εγενετο ο υετοσ επι τησ γησ 
τεσσαρακοντα ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ13εν 
τη ηµερα ταυτη εισηλθεν νωε σηµ χαµ ιαφεθ υιοι νωε 
και η γυνη νωε και αι τρεισ γυναικεσ των υιων αυτου 
µετ′ αυτου εισ την κιβωτον14και παντα τα θηρια κατα 
γενοσ και παντα τα κτηνη κατα γενοσ και παν ερπετον 
κινουµενον επι τησ γησ κατα γενοσ και παν πετεινον 
κατα γενοσ15εισηλθον προσ νωε εισ την κιβωτον δυο 
δυο απο πασησ σαρκοσ εν ω εστιν πνευµα ζωησ16και 
τα εισπορευοµενα αρσεν και θηλυ απο πασησ σαρκοσ 
εισηλθεν καθα ενετειλατο ο θεοσ τω νωε και εκλεισεν 
κυριοσ ο θεοσ εξωθεν αυτου την κιβωτον17και εγενετο 
ο κατακλυσµοσ τεσσαρακοντα ηµερασ και 
τεσσαρακοντα νυκτασ επι τησ γησ και επληθυνθη το 
υδωρ και επηρεν την κιβωτον και υψωθη απο τησ 
γησ18και επεκρατει το υδωρ και επληθυνετο σφοδρα 
επι τησ γησ και επεφερετο η κιβωτοσ επανω του 
υδατοσ19το δε υδωρ επεκρατει σφοδρα σφοδρωσ επι 
τησ γησ και επεκαλυψεν παντα τα ορη τα υψηλα α ην 
υποκατω του ουρανου20δεκα πεντε πηχεισ επανω 
υψωθη το υδωρ και επεκαλυψεν παντα τα ορη τα 
υψηλα21και απεθανεν πασα σαρξ κινουµενη επι τησ 
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γησ των πετεινων και των κτηνων και των θηριων και 
παν ερπετον κινουµενον επι τησ γησ και πασ 
ανθρωποσ22και παντα οσα εχει πνοην ζωησ και πασ 
οσ ην επι τησ ξηρασ απεθανεν23και εξηλειψεν παν το 
αναστηµα ο ην επι προσωπου πασησ τησ γησ απο 
ανθρωπου εωσ κτηνουσ και ερπετων και των πετεινων 
του ουρανου και εξηλειφθησαν απο τησ γησ και 
κατελειφθη µονοσ νωε και οι µετ′ αυτου εν τη 
κιβωτω24και υψωθη το υδωρ επι τησ γησ ηµερασ 
εκατον πεντηκοντα

Chapter 8
1και εµνησθη ο θεοσ του νωε και παντων των θηριων 
και παντων των κτηνων και παντων των πετεινων και 
παντων των ερπετων οσα ην µετ′ αυτου εν τη κιβωτω 
και επηγαγεν ο θεοσ πνευµα επι την γην και εκοπασεν 
το υδωρ2και επεκαλυφθησαν αι πηγαι τησ αβυσσου 
και οι καταρρακται του ουρανου και συνεσχεθη ο 
υετοσ απο του ουρανου3και ενεδιδου το υδωρ 
πορευοµενον απο τησ γησ ενεδιδου και ηλαττονουτο 
το υδωρ µετα πεντηκοντα και εκατον ηµερασ4και 
εκαθισεν η κιβωτοσ εν µηνι τω εβδοµω εβδοµη και 
εικαδι του µηνοσ επι τα ορη τα αραρατ5το δε υδωρ 
πορευοµενον ηλαττονουτο εωσ του δεκατου µηνοσ εν 
δε τω ενδεκατω µηνι τη πρωτη του µηνοσ ωφθησαν αι 
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κεφαλαι των ορεων6και εγενετο µετα τεσσαρακοντα 
ηµερασ ηνεωξεν νωε την θυριδα τησ κιβωτου ην 
εποιησεν7και απεστειλεν τον κορακα του ιδειν ει 
κεκοπακεν το υδωρ και εξελθων ουχ υπεστρεψεν εωσ 
του ξηρανθηναι το υδωρ απο τησ γησ8και απεστειλεν 
την περιστεραν οπισω αυτου ιδειν ει κεκοπακεν το 
υδωρ απο προσωπου τησ γησ9και ουχ ευρουσα η 
περιστερα αναπαυσιν τοισ ποσιν αυτησ υπεστρεψεν 
προσ αυτον εισ την κιβωτον οτι υδωρ ην επι παντι 
προσωπω πασησ τησ γησ και εκτεινασ την χειρα 
αυτου ελαβεν αυτην και εισηγαγεν αυτην προσ εαυτον 
εισ την κιβωτον10και επισχων ετι ηµερασ επτα ετερασ 
παλιν εξαπεστειλεν την περιστεραν εκ τησ 
κιβωτου11και ανεστρεψεν προσ αυτον η περιστερα το 
προσ εσπεραν και ειχεν φυλλον ελαιασ καρφοσ εν τω 
στοµατι αυτησ και εγνω νωε οτι κεκοπακεν το υδωρ 
απο τησ γησ12και επισχων ετι ηµερασ επτα ετερασ 
παλιν εξαπεστειλεν την περιστεραν και ου προσεθετο 
του επιστρεψαι προσ αυτον ετι13και εγενετο εν τω ενι 
και εξακοσιοστω ετει εν τη ζωη του νωε του πρωτου 
µηνοσ µια του µηνοσ εξελιπεν το υδωρ απο τησ γησ 
και απεκαλυψεν νωε την στεγην τησ κιβωτου ην 
εποιησεν και ειδεν οτι εξελιπεν το υδωρ απο προσωπου 
τησ γησ14εν δε τω µηνι τω δευτερω εβδοµη και εικαδι 
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του µηνοσ εξηρανθη η γη15και ειπεν κυριοσ ο θεοσ τω 
νωε λεγων16εξελθε εκ τησ κιβωτου συ και η γυνη σου 
και οι υιοι σου και αι γυναικεσ των υιων σου µετα 
σου17και παντα τα θηρια οσα εστιν µετα σου και 
πασα σαρξ απο πετεινων εωσ κτηνων και παν ερπετον 
κινουµενον επι τησ γησ εξαγαγε µετα σεαυτου και 
αυξανεσθε και πληθυνεσθε επι τησ γησ18και εξηλθεν 
νωε και η γυνη αυτου και οι υιοι αυτου και αι 
γυναικεσ των υιων αυτου µετ′ αυτου19και παντα τα 
θηρια και παντα τα κτηνη και παν πετεινον και παν 
ερπετον κινουµενον επι τησ γησ κατα γενοσ αυτων 
εξηλθοσαν εκ τησ κιβωτου20και ωκοδοµησεν νωε 
θυσιαστηριον τω θεω και ελαβεν απο παντων των 
κτηνων των καθαρων και απο παντων των πετεινων 
των καθαρων και ανηνεγκεν ολοκαρπωσεισ επι το 
θυσιαστηριον21και ωσφρανθη κυριοσ ο θεοσ οσµην 
ευωδιασ και ειπεν κυριοσ ο θεοσ διανοηθεισ ου 
προσθησω ετι του καταρασασθαι την γην δια τα εργα 
των ανθρωπων οτι εγκειται η διανοια του ανθρωπου 
επιµελωσ επι τα πονηρα εκ νεοτητοσ ου προσθησω ουν 
ετι παταξαι πασαν σαρκα ζωσαν καθωσ 
εποιησα22πασασ τασ ηµερασ τησ γησ σπερµα και 
θερισµοσ ψυχοσ και καυµα θεροσ και εαρ ηµεραν και 
νυκτα ου καταπαυσουσιν
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Chapter 9
1και ηυλογησεν ο θεοσ τον νωε και τουσ υιουσ αυτου 
και ειπεν αυτοισ αυξανεσθε και πληθυνεσθε και 
πληρωσατε την γην και κατακυριευσατε αυτησ2και ο 
τροµοσ υµων και ο φοβοσ εσται επι πασιν τοισ θηριοισ 
τησ γησ και επι παντα τα ορνεα του ουρανου και επι 
παντα τα κινουµενα επι τησ γησ και επι παντασ τουσ 
ιχθυασ τησ θαλασσησ υπο χειρασ υµιν δεδωκα3και 
παν ερπετον ο εστιν ζων υµιν εσται εισ βρωσιν ωσ 
λαχανα χορτου δεδωκα υµιν τα παντα4πλην κρεασ εν 
αιµατι ψυχησ ου φαγεσθε5και γαρ το υµετερον αιµα 
των ψυχων υµων εκζητησω εκ χειροσ παντων των 
θηριων εκζητησω αυτο και εκ χειροσ ανθρωπου 
αδελφου εκζητησω την ψυχην του ανθρωπου6ο εκχεων 
αιµα ανθρωπου αντι του αιµατοσ αυτου εκχυθησεται 
οτι εν εικονι θεου εποιησα τον ανθρωπον7υµεισ δε 
αυξανεσθε και πληθυνεσθε και πληρωσατε την γην και 
πληθυνεσθε επ′ αυτησ8και ειπεν ο θεοσ τω νωε και 
τοισ υιοισ αυτου µετ′ αυτου λεγων9εγω ιδου ανιστηµι 
την διαθηκην µου υµιν και τω σπερµατι υµων µεθ′ 
υµασ10και παση ψυχη τη ζωση µεθ′ υµων απο ορνεων 
και απο κτηνων και πασι τοισ θηριοισ τησ γησ οσα 
µεθ′ υµων απο παντων των εξελθοντων εκ τησ 
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κιβωτου11και στησω την διαθηκην µου προσ υµασ και 
ουκ αποθανειται πασα σαρξ ετι απο του υδατοσ του 
κατακλυσµου και ουκ εσται ετι κατακλυσµοσ υδατοσ 
του καταφθειραι πασαν την γην12και ειπεν κυριοσ ο 
θεοσ προσ νωε τουτο το σηµειον τησ διαθηκησ ο εγω 
διδωµι ανα µεσον εµου και υµων και ανα µεσον πασησ 
ψυχησ ζωσησ η εστιν µεθ′ υµων εισ γενεασ 
αιωνιουσ13το τοξον µου τιθηµι εν τη νεφελη και εσται 
εισ σηµειον διαθηκησ ανα µεσον εµου και τησ 
γησ14και εσται εν τω συννεφειν µε νεφελασ επι την γην 
οφθησεται το τοξον µου εν τη νεφελη15και 
µνησθησοµαι τησ διαθηκησ µου η εστιν ανα µεσον 
εµου και υµων και ανα µεσον πασησ ψυχησ ζωσησ εν 
παση σαρκι και ουκ εσται ετι το υδωρ εισ 
κατακλυσµον ωστε εξαλειψαι πασαν σαρκα16και 
εσται το τοξον µου εν τη νεφελη και οψοµαι του 
µνησθηναι διαθηκην αιωνιον ανα µεσον εµου και ανα 
µεσον πασησ ψυχησ ζωσησ εν παση σαρκι η εστιν επι 
τησ γησ17και ειπεν ο θεοσ τω νωε τουτο το σηµειον 
τησ διαθηκησ ησ διεθεµην ανα µεσον εµου και ανα 
µεσον πασησ σαρκοσ η εστιν επι τησ γησ18ησαν δε οι 
υιοι νωε οι εξελθοντεσ εκ τησ κιβωτου σηµ χαµ ιαφεθ 
χαµ ην πατηρ χανααν19τρεισ ουτοι εισιν οι υιοι νωε 
απο τουτων διεσπαρησαν επι πασαν την γην20και 
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ηρξατο νωε ανθρωποσ γεωργοσ γησ και εφυτευσεν 
αµπελωνα21και επιεν εκ του οινου και εµεθυσθη και 
εγυµνωθη εν τω οικω αυτου22και ειδεν χαµ ο πατηρ 
χανααν την γυµνωσιν του πατροσ αυτου και εξελθων 
ανηγγειλεν τοισ δυσιν αδελφοισ αυτου εξω23και 
λαβοντεσ σηµ και ιαφεθ το ιµατιον επεθεντο επι τα δυο 
νωτα αυτων και επορευθησαν οπισθοφανωσ και 
συνεκαλυψαν την γυµνωσιν του πατροσ αυτων και το 
προσωπον αυτων οπισθοφανεσ και την γυµνωσιν του 
πατροσ αυτων ουκ ειδον24εξενηψεν δε νωε απο του 
οινου και εγνω οσα εποιησεν αυτω ο υιοσ αυτου ο 
νεωτεροσ25και ειπεν επικαταρατοσ χανααν παισ 
οικετησ εσται τοισ αδελφοισ αυτου26και ειπεν 
ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ του σηµ και εσται χανααν 
παισ αυτου27πλατυναι ο θεοσ τω ιαφεθ και 
κατοικησατω εν τοισ οικοισ του σηµ και γενηθητω 
χανααν παισ αυτων28εζησεν δε νωε µετα τον 
κατακλυσµον τριακοσια πεντηκοντα ετη29και 
εγενοντο πασαι αι ηµεραι νωε εννακοσια πεντηκοντα 
ετη και απεθανεν

Chapter 10
1αυται δε αι γενεσεισ των υιων νωε σηµ χαµ ιαφεθ και 
εγενηθησαν αυτοισ υιοι µετα τον κατακλυσµον2υιοι 
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ιαφεθ γαµερ και µαγωγ και µαδαι και ιωυαν και ελισα 
και θοβελ και µοσοχ και θιρασ3και υιοι γαµερ 
ασχαναζ και ριφαθ και θοργαµα4και υιοι ιωυαν ελισα 
και θαρσισ κιτιοι ροδιοι5εκ τουτων αφωρισθησαν 
νησοι των εθνων εν τη γη αυτων εκαστοσ κατα 
γλωσσαν εν ταισ φυλαισ αυτων και εν τοισ εθνεσιν 
αυτων6υιοι δε χαµ χουσ και µεσραιµ φουδ και 
χανααν7υιοι δε χουσ σαβα και ευιλα και σαβαθα και 
ρεγµα και σαβακαθα υιοι δε ρεγµα σαβα και 
δαδαν8χουσ δε εγεννησεν τον νεβρωδ ουτοσ ηρξατο 
ειναι γιγασ επι τησ γησ9ουτοσ ην γιγασ κυνηγοσ 
εναντιον κυριου του θεου δια τουτο ερουσιν ωσ 
νεβρωδ γιγασ κυνηγοσ εναντιον κυριου10και εγενετο 
αρχη τησ βασιλειασ αυτου βαβυλων και ορεχ και 
αρχαδ και χαλαννη εν τη γη σεννααρ11εκ τησ γησ 
εκεινησ εξηλθεν ασσουρ και ωκοδοµησεν την νινευη 
και την ροωβωθ πολιν και την χαλαχ12και την δασεµ 
ανα µεσον νινευη και ανα µεσον χαλαχ αυτη η πολισ 
η µεγαλη13και µεσραιµ εγεννησεν τουσ λουδιιµ και 
τουσ ενεµετιιµ και τουσ λαβιιµ και τουσ 
νεφθαλιιµ14και τουσ πατροσωνιιµ και τουσ χασλωνιιµ 
οθεν εξηλθεν εκειθεν φυλιστιιµ και τουσ 
καφθοριιµ15χανααν δε εγεννησεν τον σιδωνα 
πρωτοτοκον και τον χετταιον16και τον ιεβουσαιον και 
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τον αµορραιον και τον γεργεσαιον17και τον ευαιον και 
τον αρουκαιον και τον ασενναιον18και τον αραδιον 
και τον σαµαραιον και τον αµαθι και µετα τουτο 
διεσπαρησαν αι φυλαι των χαναναιων19και εγενοντο 
τα ορια των χαναναιων απο σιδωνοσ εωσ ελθειν εισ 
γεραρα και γαζαν εωσ ελθειν σοδοµων και γοµορρασ 
αδαµα και σεβωιµ εωσ λασα20ουτοι υιοι χαµ εν ταισ 
φυλαισ αυτων κατα γλωσσασ αυτων εν ταισ χωραισ 
αυτων και εν τοισ εθνεσιν αυτων21και τω σηµ εγενηθη 
και αυτω πατρι παντων των υιων εβερ αδελφω ιαφεθ 
του µειζονοσ22υιοι σηµ αιλαµ και ασσουρ και 
αρφαξαδ και λουδ και αραµ και καιναν23και υιοι 
αραµ ωσ και ουλ και γαθερ και µοσοχ24και αρφαξαδ 
εγεννησεν τον καιναν και καιναν εγεννησεν τον σαλα 
σαλα δε εγεννησεν τον εβερ25και τω εβερ εγενηθησαν 
δυο υιοι ονοµα τω ενι φαλεκ οτι εν ταισ ηµεραισ αυτου 
διεµερισθη η γη και ονοµα τω αδελφω αυτου 
ιεκταν26ιεκταν δε εγεννησεν τον ελµωδαδ και τον 
σαλεφ και ασαρµωθ και ιαραχ27και οδορρα και αιζηλ 
και δεκλα28και αβιµεηλ και σαβευ29και ουφιρ και 
ευιλα και ιωβαβ παντεσ ουτοι υιοι ιεκταν30και εγενετο 
η κατοικησισ αυτων απο µασση εωσ ελθειν εισ 
σωφηρα οροσ ανατολων31ουτοι υιοι σηµ εν ταισ 
φυλαισ αυτων κατα γλωσσασ αυτων εν ταισ χωραισ 
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αυτων και εν τοισ εθνεσιν αυτων32αυται αι φυλαι 
υιων νωε κατα γενεσεισ αυτων κατα τα εθνη αυτων 
απο τουτων διεσπαρησαν νησοι των εθνων επι τησ γησ 
µετα τον κατακλυσµον

Chapter 11
1και ην πασα η γη χειλοσ εν και φωνη µια πασιν2και 
εγενετο εν τω κινησαι αυτουσ απο ανατολων ευρον 
πεδιον εν γη σεννααρ και κατωκησαν εκει3και ειπεν 
ανθρωποσ τω πλησιον δευτε πλινθευσωµεν πλινθουσ 
και οπτησωµεν αυτασ πυρι και εγενετο αυτοισ η 
πλινθοσ εισ λιθον και ασφαλτοσ ην αυτοισ ο 
πηλοσ4και ειπαν δευτε οικοδοµησωµεν εαυτοισ πολιν 
και πυργον ου η κεφαλη εσται εωσ του ουρανου και 
ποιησωµεν εαυτοισ ονοµα προ του διασπαρηναι επι 
προσωπου πασησ τησ γησ5και κατεβη κυριοσ ιδειν την 
πολιν και τον πυργον ον ωκοδοµησαν οι υιοι των 
ανθρωπων6και ειπεν κυριοσ ιδου γενοσ εν και χειλοσ 
εν παντων και τουτο ηρξαντο ποιησαι και νυν ουκ 
εκλειψει εξ αυτων παντα οσα αν επιθωνται 
ποιειν7δευτε και καταβαντεσ συγχεωµεν εκει αυτων 
την γλωσσαν ινα µη ακουσωσιν εκαστοσ την φωνην 
του πλησιον8και διεσπειρεν αυτουσ κυριοσ εκειθεν επι 
προσωπον πασησ τησ γησ και επαυσαντο 
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οικοδοµουντεσ την πολιν και τον πυργον9δια τουτο 
εκληθη το ονοµα αυτησ συγχυσισ οτι εκει συνεχεεν 
κυριοσ τα χειλη πασησ τησ γησ και εκειθεν διεσπειρεν 
αυτουσ κυριοσ ο θεοσ επι προσωπον πασησ τησ 
γησ10και αυται αι γενεσεισ σηµ σηµ υιοσ εκατον ετων 
οτε εγεννησεν τον αρφαξαδ δευτερου ετουσ µετα τον 
κατακλυσµον11και εζησεν σηµ µετα το γεννησαι 
αυτον τον αρφαξαδ πεντακοσια ετη και εγεννησεν 
υιουσ και θυγατερασ και απεθανεν12και εζησεν 
αρφαξαδ εκατον τριακοντα πεντε ετη και εγεννησεν 
τον καιναν13και εζησεν αρφαξαδ µετα το γεννησαι 
αυτον τον καιναν ετη τετρακοσια τριακοντα και 
εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ και απεθανεν και 
εζησεν καιναν εκατον τριακοντα ετη και εγεννησεν 
τον σαλα και εζησεν καιναν µετα το γεννησαι αυτον 
τον σαλα ετη τριακοσια τριακοντα και εγεννησεν 
υιουσ και θυγατερασ και απεθανεν14και εζησεν σαλα 
εκατον τριακοντα ετη και εγεννησεν τον εβερ15και 
εζησεν σαλα µετα το γεννησαι αυτον τον εβερ 
τριακοσια τριακοντα ετη και εγεννησεν υιουσ και 
θυγατερασ και απεθανεν16και εζησεν εβερ εκατον 
τριακοντα τεσσαρα ετη και εγεννησεν τον φαλεκ17και 
εζησεν εβερ µετα το γεννησαι αυτον τον φαλεκ ετη 
τριακοσια εβδοµηκοντα και εγεννησεν υιουσ και 
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θυγατερασ και απεθανεν18και εζησεν φαλεκ εκατον 
τριακοντα ετη και εγεννησεν τον ραγαυ19και εζησεν 
φαλεκ µετα το γεννησαι αυτον τον ραγαυ διακοσια 
εννεα ετη και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ και 
απεθανεν20και εζησεν ραγαυ εκατον τριακοντα δυο 
ετη και εγεννησεν τον σερουχ21και εζησεν ραγαυ µετα 
το γεννησαι αυτον τον σερουχ διακοσια επτα ετη και 
εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ και απεθανεν22και 
εζησεν σερουχ εκατον τριακοντα ετη και εγεννησεν 
τον ναχωρ23και εζησεν σερουχ µετα το γεννησαι 
αυτον τον ναχωρ ετη διακοσια και εγεννησεν υιουσ 
και θυγατερασ και απεθανεν24και εζησεν ναχωρ ετη 
εβδοµηκοντα εννεα και εγεννησεν τον θαρα25και 
εζησεν ναχωρ µετα το γεννησαι αυτον τον θαρα ετη 
εκατον εικοσι εννεα και εγεννησεν υιουσ και 
θυγατερασ και απεθανεν26και εζησεν θαρα 
εβδοµηκοντα ετη και εγεννησεν τον αβραµ και τον 
ναχωρ και τον αρραν27αυται δε αι γενεσεισ θαρα 
θαρα εγεννησεν τον αβραµ και τον ναχωρ και τον 
αρραν και αρραν εγεννησεν τον λωτ28και απεθανεν 
αρραν ενωπιον θαρα του πατροσ αυτου εν τη γη η 
εγενηθη εν τη χωρα των χαλδαιων29και ελαβον αβραµ 
και ναχωρ εαυτοισ γυναικασ ονοµα τη γυναικι αβραµ 
σαρα και ονοµα τη γυναικι ναχωρ µελχα θυγατηρ 
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αρραν πατηρ µελχα και πατηρ ιεσχα30και ην σαρα 
στειρα και ουκ ετεκνοποιει31και ελαβεν θαρα τον 
αβραµ υιον αυτου και τον λωτ υιον αρραν υιον του 
υιου αυτου και την σαραν την νυµφην αυτου γυναικα 
αβραµ του υιου αυτου και εξηγαγεν αυτουσ εκ τησ 
χωρασ των χαλδαιων πορευθηναι εισ την γην χανααν 
και ηλθεν εωσ χαρραν και κατωκησεν εκει32και 
εγενοντο αι ηµεραι θαρα εν χαρραν διακοσια πεντε ετη 
και απεθανεν θαρα εν χαρραν

Chapter 12
1και ειπεν κυριοσ τω αβραµ εξελθε εκ τησ γησ σου και 
εκ τησ συγγενειασ σου και εκ του οικου του πατροσ 
σου εισ την γην ην αν σοι δειξω2και ποιησω σε εισ 
εθνοσ µεγα και ευλογησω σε και µεγαλυνω το ονοµα 
σου και εση ευλογητοσ3και ευλογησω τουσ 
ευλογουντασ σε και τουσ καταρωµενουσ σε 
καταρασοµαι και ενευλογηθησονται εν σοι πασαι αι 
φυλαι τησ γησ4και επορευθη αβραµ καθαπερ 
ελαλησεν αυτω κυριοσ και ωχετο µετ′ αυτου λωτ 
αβραµ δε ην ετων εβδοµηκοντα πεντε οτε εξηλθεν εκ 
χαρραν5και ελαβεν αβραµ την σαραν γυναικα αυτου 
και τον λωτ υιον του αδελφου αυτου και παντα τα 
υπαρχοντα αυτων οσα εκτησαντο και πασαν ψυχην ην 
εκτησαντο εν χαρραν και εξηλθοσαν πορευθηναι εισ 
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γην χανααν και ηλθον εισ γην χανααν6και διωδευσεν 
αβραµ την γην εισ το µηκοσ αυτησ εωσ του τοπου 
συχεµ επι την δρυν την υψηλην οι δε χαναναιοι τοτε 
κατωκουν την γην7και ωφθη κυριοσ τω αβραµ και 
ειπεν αυτω τω σπερµατι σου δωσω την γην ταυτην και 
ωκοδοµησεν εκει αβραµ θυσιαστηριον κυριω τω 
οφθεντι αυτω8και απεστη εκειθεν εισ το οροσ κατ′ 
ανατολασ βαιθηλ και εστησεν εκει την σκηνην αυτου 
βαιθηλ κατα θαλασσαν και αγγαι κατ′ ανατολασ και 
ωκοδοµησεν εκει θυσιαστηριον τω κυριω και 
επεκαλεσατο επι τω ονοµατι κυριου9και απηρεν 
αβραµ και πορευθεισ εστρατοπεδευσεν εν τη 
ερηµω10και εγενετο λιµοσ επι τησ γησ και κατεβη 
αβραµ εισ αιγυπτον παροικησαι εκει οτι ενισχυσεν ο 
λιµοσ επι τησ γησ11εγενετο δε ηνικα ηγγισεν αβραµ 
εισελθειν εισ αιγυπτον ειπεν αβραµ σαρα τη γυναικι 
αυτου γινωσκω εγω οτι γυνη ευπροσωποσ ει12εσται 
ουν ωσ αν ιδωσιν σε οι αιγυπτιοι ερουσιν οτι γυνη 
αυτου αυτη και αποκτενουσιν µε σε δε 
περιποιησονται13ειπον ουν οτι αδελφη αυτου ειµι 
οπωσ αν ευ µοι γενηται δια σε και ζησεται η ψυχη µου 
ενεκεν σου14εγενετο δε ηνικα εισηλθεν αβραµ εισ 
αιγυπτον ιδοντεσ οι αιγυπτιοι την γυναικα οτι καλη ην 
σφοδρα15και ειδον αυτην οι αρχοντεσ φαραω και 
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επηνεσαν αυτην προσ φαραω και εισηγαγον αυτην εισ 
τον οικον φαραω16και τω αβραµ ευ εχρησαντο δι′ 
αυτην και εγενοντο αυτω προβατα και µοσχοι και ονοι 
παιδεσ και παιδισκαι ηµιονοι και καµηλοι17και 
ητασεν ο θεοσ τον φαραω ετασµοισ µεγαλοισ και 
πονηροισ και τον οικον αυτου περι σαρασ τησ 
γυναικοσ αβραµ18καλεσασ δε φαραω τον αβραµ ειπεν 
τι τουτο εποιησασ µοι οτι ουκ απηγγειλασ µοι οτι γυνη 
σου εστιν19ινα τι ειπασ οτι αδελφη µου εστιν και 
ελαβον αυτην εµαυτω εισ γυναικα και νυν ιδου η γυνη 
σου εναντιον σου λαβων αποτρεχε20και ενετειλατο 
φαραω ανδρασιν περι αβραµ συµπροπεµψαι αυτον και 
την γυναικα αυτου και παντα οσα ην αυτω και λωτ 
µετ′ αυτου

Chapter 13
1ανεβη δε αβραµ εξ αιγυπτου αυτοσ και η γυνη αυτου 
και παντα τα αυτου και λωτ µετ′ αυτου εισ την 
ερηµον2αβραµ δε ην πλουσιοσ σφοδρα κτηνεσιν και 
αργυριω και χρυσιω3και επορευθη οθεν ηλθεν εισ την 
ερηµον εωσ βαιθηλ εωσ του τοπου ου ην η σκηνη 
αυτου το προτερον ανα µεσον βαιθηλ και ανα µεσον 
αγγαι4εισ τον τοπον του θυσιαστηριου ου εποιησεν 
εκει την αρχην και επεκαλεσατο εκει αβραµ το ονοµα 

http://spindleworks.com/septuagint/Genesis.htm (33 of 165) [23/08/2004 04:52:04 p.m.]



Genesis - Septuagint

κυριου5και λωτ τω συµπορευοµενω µετα αβραµ ην 
προβατα και βοεσ και σκηναι6και ουκ εχωρει αυτουσ 
η γη κατοικειν αµα οτι ην τα υπαρχοντα αυτων πολλα 
και ουκ εδυναντο κατοικειν αµα7και εγενετο µαχη ανα 
µεσον των ποιµενων των κτηνων του αβραµ και ανα 
µεσον των ποιµενων των κτηνων του λωτ οι δε 
χαναναιοι και οι φερεζαιοι τοτε κατωκουν την 
γην8ειπεν δε αβραµ τω λωτ µη εστω µαχη ανα µεσον 
εµου και σου και ανα µεσον των ποιµενων µου και ανα 
µεσον των ποιµενων σου οτι ανθρωποι αδελφοι ηµεισ 
εσµεν9ουκ ιδου πασα η γη εναντιον σου εστιν 
διαχωρισθητι απ′ εµου ει συ εισ αριστερα εγω εισ δεξια 
ει δε συ εισ δεξια εγω εισ αριστερα10και επαρασ λωτ 
τουσ οφθαλµουσ αυτου ειδεν πασαν την περιχωρον 
του ιορδανου οτι πασα ην ποτιζοµενη προ του 
καταστρεψαι τον θεον σοδοµα και γοµορρα ωσ ο 
παραδεισοσ του θεου και ωσ η γη αιγυπτου εωσ ελθειν 
εισ ζογορα11και εξελεξατο εαυτω λωτ πασαν την 
περιχωρον του ιορδανου και απηρεν λωτ απο 
ανατολων και διεχωρισθησαν εκαστοσ απο του 
αδελφου αυτου12αβραµ δε κατωκησεν εν γη χανααν 
λωτ δε κατωκησεν εν πολει των περιχωρων και 
εσκηνωσεν εν σοδοµοισ13οι δε ανθρωποι οι εν 
σοδοµοισ πονηροι και αµαρτωλοι εναντιον του θεου 
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σφοδρα14ο δε θεοσ ειπεν τω αβραµ µετα το 
διαχωρισθηναι τον λωτ απ′ αυτου αναβλεψασ τοισ 
οφθαλµοισ σου ιδε απο του τοπου ου νυν συ ει προσ 
βορραν και λιβα και ανατολασ και θαλασσαν15οτι 
πασαν την γην ην συ ορασ σοι δωσω αυτην και τω 
σπερµατι σου εωσ του αιωνοσ16και ποιησω το σπερµα 
σου ωσ την αµµον τησ γησ ει δυναται τισ εξαριθµησαι 
την αµµον τησ γησ και το σπερµα σου 
εξαριθµηθησεται17αναστασ διοδευσον την γην εισ τε 
το µηκοσ αυτησ και εισ το πλατοσ οτι σοι δωσω 
αυτην18και αποσκηνωσασ αβραµ ελθων κατωκησεν 
παρα την δρυν την µαµβρη η ην εν χεβρων και 
ωκοδοµησεν εκει θυσιαστηριον κυριω

Chapter 14
1εγενετο δε εν τη βασιλεια τη αµαρφαλ βασιλεωσ 
σεννααρ αριωχ βασιλευσ ελλασαρ και χοδολλογοµορ 
βασιλευσ αιλαµ και θαργαλ βασιλευσ 
εθνων2εποιησαν πολεµον µετα βαλλα βασιλεωσ 
σοδοµων και µετα βαρσα βασιλεωσ γοµορρασ και 
σεννααρ βασιλεωσ αδαµα και συµοβορ βασιλεωσ 
σεβωιµ και βασιλεωσ βαλακ αυτη εστιν σηγωρ3παντεσ 
ουτοι συνεφωνησαν επι την φαραγγα την αλυκην αυτη 
η θαλασσα των αλων4δωδεκα ετη εδουλευον τω 
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χοδολλογοµορ τω δε τρισκαιδεκατω ετει απεστησαν5εν 
δε τω τεσσαρεσκαιδεκατω ετει ηλθεν χοδολλογοµορ 
και οι βασιλεισ οι µετ′ αυτου και κατεκοψαν τουσ 
γιγαντασ τουσ εν ασταρωθ καρναιν και εθνη ισχυρα 
αµα αυτοισ και τουσ οµµαιουσ τουσ εν σαυη τη 
πολει6και τουσ χορραιουσ τουσ εν τοισ ορεσιν σηιρ 
εωσ τησ τερεµινθου τησ φαραν η εστιν εν τη 
ερηµω7και αναστρεψαντεσ ηλθοσαν επι την πηγην 
τησ κρισεωσ αυτη εστιν καδησ και κατεκοψαν παντασ 
τουσ αρχοντασ αµαληκ και τουσ αµορραιουσ τουσ 
κατοικουντασ εν ασασανθαµαρ8εξηλθεν δε βασιλευσ 
σοδοµων και βασιλευσ γοµορρασ και βασιλευσ αδαµα 
και βασιλευσ σεβωιµ και βασιλευσ βαλακ αυτη εστιν 
σηγωρ και παρεταξαντο αυτοισ εισ πολεµον εν τη 
κοιλαδι τη αλυκη9προσ χοδολλογοµορ βασιλεα αιλαµ 
και θαργαλ βασιλεα εθνων και αµαρφαλ βασιλεα 
σεννααρ και αριωχ βασιλεα ελλασαρ οι τεσσαρεσ 
βασιλεισ προσ τουσ πεντε10η δε κοιλασ η αλυκη 
φρεατα φρεατα ασφαλτου εφυγεν δε βασιλευσ σοδοµων 
και βασιλευσ γοµορρασ και ενεπεσαν εκει οι δε 
καταλειφθεντεσ εισ την ορεινην εφυγον11ελαβον δε 
την ιππον πασαν την σοδοµων και γοµορρασ και 
παντα τα βρωµατα αυτων και απηλθον12ελαβον δε και 
τον λωτ υιον του αδελφου αβραµ και την αποσκευην 
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αυτου και απωχοντο ην γαρ κατοικων εν 
σοδοµοισ13παραγενοµενοσ δε των ανασωθεντων τισ 
απηγγειλεν αβραµ τω περατη αυτοσ δε κατωκει προσ 
τη δρυι τη µαµβρη ο αµορισ του αδελφου εσχωλ και 
αδελφου αυναν οι ησαν συνωµοται του 
αβραµ14ακουσασ δε αβραµ οτι ηχµαλωτευται λωτ ο 
αδελφοσ αυτου ηριθµησεν τουσ ιδιουσ οικογενεισ 
αυτου τριακοσιουσ δεκα και οκτω και κατεδιωξεν 
οπισω αυτων εωσ δαν15και επεπεσεν επ′ αυτουσ την 
νυκτα αυτοσ και οι παιδεσ αυτου και επαταξεν 
αυτουσ και εδιωξεν αυτουσ εωσ χωβα η εστιν εν 
αριστερα δαµασκου16και απεστρεψεν πασαν την 
ιππον σοδοµων και λωτ τον αδελφον αυτου 
απεστρεψεν και τα υπαρχοντα αυτου και τασ 
γυναικασ και τον λαον17εξηλθεν δε βασιλευσ 
σοδοµων εισ συναντησιν αυτω µετα το αναστρεψαι 
αυτον απο τησ κοπησ του χοδολλογοµορ και των 
βασιλεων των µετ′ αυτου εισ την κοιλαδα την σαυη 
τουτο ην το πεδιον βασιλεωσ18και µελχισεδεκ 
βασιλευσ σαληµ εξηνεγκεν αρτουσ και οινον ην δε 
ιερευσ του θεου του υψιστου19και ηυλογησεν τον 
αβραµ και ειπεν ευλογηµενοσ αβραµ τω θεω τω 
υψιστω οσ εκτισεν τον ουρανον και την γην20και 
ευλογητοσ ο θεοσ ο υψιστοσ οσ παρεδωκεν τουσ 
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εχθρουσ σου υποχειριουσ σοι και εδωκεν αυτω 
δεκατην απο παντων21ειπεν δε βασιλευσ σοδοµων 
προσ αβραµ δοσ µοι τουσ ανδρασ την δε ιππον λαβε 
σεαυτω22ειπεν δε αβραµ προσ βασιλεα σοδοµων 
εκτενω την χειρα µου προσ τον θεον τον υψιστον οσ 
εκτισεν τον ουρανον και την γην23ει απο σπαρτιου 
εωσ σφαιρωτηροσ υποδηµατοσ ληµψοµαι απο παντων 
των σων ινα µη ειπησ οτι εγω επλουτισα τον 
αβραµ24πλην ων εφαγον οι νεανισκοι και τησ µεριδοσ 
των ανδρων των συµπορευθεντων µετ′ εµου εσχωλ 
αυναν µαµβρη ουτοι ληµψονται µεριδα

Chapter 15
1µετα δε τα ρηµατα ταυτα εγενηθη ρηµα κυριου προσ 
αβραµ εν οραµατι λεγων µη φοβου αβραµ εγω 
υπερασπιζω σου ο µισθοσ σου πολυσ εσται 
σφοδρα2λεγει δε αβραµ δεσποτα τι µοι δωσεισ εγω δε 
απολυοµαι ατεκνοσ ο δε υιοσ µασεκ τησ οικογενουσ 
µου ουτοσ δαµασκοσ ελιεζερ3και ειπεν αβραµ επειδη 
εµοι ουκ εδωκασ σπερµα ο δε οικογενησ µου 
κληρονοµησει µε4και ευθυσ φωνη κυριου εγενετο προσ 
αυτον λεγων ου κληρονοµησει σε ουτοσ αλλ′ οσ 
εξελευσεται εκ σου ουτοσ κληρονοµησει σε5εξηγαγεν 
δε αυτον εξω και ειπεν αυτω αναβλεψον δη εισ τον 
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ουρανον και αριθµησον τουσ αστερασ ει δυνηση 
εξαριθµησαι αυτουσ και ειπεν ουτωσ εσται το σπερµα 
σου6και επιστευσεν αβραµ τω θεω και ελογισθη αυτω 
εισ δικαιοσυνην7ειπεν δε προσ αυτον εγω ο θεοσ ο 
εξαγαγων σε εκ χωρασ χαλδαιων ωστε δουναι σοι την 
γην ταυτην κληρονοµησαι8ειπεν δε δεσποτα κυριε 
κατα τι γνωσοµαι οτι κληρονοµησω αυτην9ειπεν δε 
αυτω λαβε µοι δαµαλιν τριετιζουσαν και αιγα 
τριετιζουσαν και κριον τριετιζοντα και τρυγονα και 
περιστεραν10ελαβεν δε αυτω παντα ταυτα και διειλεν 
αυτα µεσα και εθηκεν αυτα αντιπροσωπα αλληλοισ τα 
δε ορνεα ου διειλεν11κατεβη δε ορνεα επι τα σωµατα 
τα διχοτοµηµατα αυτων και συνεκαθισεν αυτοισ 
αβραµ12περι δε ηλιου δυσµασ εκστασισ επεπεσεν τω 
αβραµ και ιδου φοβοσ σκοτεινοσ µεγασ επιπιπτει 
αυτω13και ερρεθη προσ αβραµ γινωσκων γνωση οτι 
παροικον εσται το σπερµα σου εν γη ουκ ιδια και 
δουλωσουσιν αυτουσ και κακωσουσιν αυτουσ και 
ταπεινωσουσιν αυτουσ τετρακοσια ετη14το δε εθνοσ ω 
εαν δουλευσωσιν κρινω εγω µετα δε ταυτα 
εξελευσονται ωδε µετα αποσκευησ πολλησ15συ δε 
απελευση προσ τουσ πατερασ σου µετ′ ειρηνησ ταφεισ 
εν γηρει καλω16τεταρτη δε γενεα αποστραφησονται 
ωδε ουπω γαρ αναπεπληρωνται αι αµαρτιαι των 

http://spindleworks.com/septuagint/Genesis.htm (39 of 165) [23/08/2004 04:52:04 p.m.]



Genesis - Septuagint

αµορραιων εωσ του νυν17επει δε εγινετο ο ηλιοσ προσ 
δυσµαισ φλοξ εγενετο και ιδου κλιβανοσ 
καπνιζοµενοσ και λαµπαδεσ πυροσ αι διηλθον ανα 
µεσον των διχοτοµηµατων τουτων18εν τη ηµερα εκεινη 
διεθετο κυριοσ τω αβραµ διαθηκην λεγων τω σπερµατι 
σου δωσω την γην ταυτην απο του ποταµου αιγυπτου 
εωσ του ποταµου του µεγαλου ποταµου 
ευφρατου19τουσ καιναιουσ και τουσ κενεζαιουσ και 
τουσ κεδµωναιουσ20και τουσ χετταιουσ και τουσ 
φερεζαιουσ και τουσ ραφαι+ν21και τουσ αµορραιουσ 
και τουσ χαναναιουσ και τουσ ευαιουσ και τουσ 
γεργεσαιουσ και τουσ ιεβουσαιουσ

Chapter 16
1σαρα δε η γυνη αβραµ ουκ ετικτεν αυτω ην δε αυτη 
παιδισκη αιγυπτια η ονοµα αγαρ2ειπεν δε σαρα προσ 
αβραµ ιδου συνεκλεισεν µε κυριοσ του µη τικτειν 
εισελθε ουν προσ την παιδισκην µου ινα τεκνοποιησησ 
εξ αυτησ υπηκουσεν δε αβραµ τησ φωνησ σαρασ3και 
λαβουσα σαρα η γυνη αβραµ αγαρ την αιγυπτιαν την 
εαυτησ παιδισκην µετα δεκα ετη του οικησαι αβραµ εν 
γη χανααν και εδωκεν αυτην αβραµ τω ανδρι αυτησ 
αυτω γυναικα4και εισηλθεν προσ αγαρ και συνελαβεν 
και ειδεν οτι εν γαστρι εχει και ητιµασθη η κυρια 
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εναντιον αυτησ5ειπεν δε σαρα προσ αβραµ αδικουµαι 
εκ σου εγω δεδωκα την παιδισκην µου εισ τον κολπον 
σου ιδουσα δε οτι εν γαστρι εχει ητιµασθην εναντιον 
αυτησ κριναι ο θεοσ ανα µεσον εµου και σου6ειπεν δε 
αβραµ προσ σαραν ιδου η παιδισκη σου εν ταισ 
χερσιν σου χρω αυτη ωσ αν σοι αρεστον η και 
εκακωσεν αυτην σαρα και απεδρα απο προσωπου 
αυτησ7ευρεν δε αυτην αγγελοσ κυριου επι τησ πηγησ 
του υδατοσ εν τη ερηµω επι τησ πηγησ εν τη οδω 
σουρ8και ειπεν αυτη ο αγγελοσ κυριου αγαρ παιδισκη 
σαρασ ποθεν ερχη και που πορευη και ειπεν απο 
προσωπου σαρασ τησ κυριασ µου εγω 
αποδιδρασκω9ειπεν δε αυτη ο αγγελοσ κυριου 
αποστραφητι προσ την κυριαν σου και ταπεινωθητι 
υπο τασ χειρασ αυτησ10και ειπεν αυτη ο αγγελοσ 
κυριου πληθυνων πληθυνω το σπερµα σου και ουκ 
αριθµηθησεται απο του πληθουσ11και ειπεν αυτη ο 
αγγελοσ κυριου ιδου συ εν γαστρι εχεισ και τεξη υιον 
και καλεσεισ το ονοµα αυτου ισµαηλ οτι επηκουσεν 
κυριοσ τη ταπεινωσει σου12ουτοσ εσται αγροικοσ 
ανθρωποσ αι χειρεσ αυτου επι παντασ και αι χειρεσ 
παντων επ′ αυτον και κατα προσωπον παντων των 
αδελφων αυτου κατοικησει13και εκαλεσεν αγαρ το 
ονοµα κυριου του λαλουντοσ προσ αυτην συ ο θεοσ ο 
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επιδων µε οτι ειπεν και γαρ ενωπιον ειδον οφθεντα 
µοι14ενεκεν τουτου εκαλεσεν το φρεαρ φρεαρ ου 
ενωπιον ειδον ιδου ανα µεσον καδησ και ανα µεσον 
βαραδ15και ετεκεν αγαρ τω αβραµ υιον και εκαλεσεν 
αβραµ το ονοµα του υιου αυτου ον ετεκεν αυτω αγαρ 
ισµαηλ16αβραµ δε ην ογδοηκοντα εξ ετων ηνικα 
ετεκεν αγαρ τον ισµαηλ τω αβραµ

Chapter 17
1εγενετο δε αβραµ ετων ενενηκοντα εννεα και ωφθη 
κυριοσ τω αβραµ και ειπεν αυτω εγω ειµι ο θεοσ σου 
ευαρεστει εναντιον εµου και γινου αµεµπτοσ2και 
θησοµαι την διαθηκην µου ανα µεσον εµου και ανα 
µεσον σου και πληθυνω σε σφοδρα3και επεσεν αβραµ 
επι προσωπον αυτου και ελαλησεν αυτω ο θεοσ 
λεγων4και εγω ιδου η διαθηκη µου µετα σου και εση 
πατηρ πληθουσ εθνων5και ου κληθησεται ετι το ονοµα 
σου αβραµ αλλ′ εσται το ονοµα σου αβρααµ οτι 
πατερα πολλων εθνων τεθεικα σε6και αυξανω σε 
σφοδρα σφοδρα και θησω σε εισ εθνη και βασιλεισ εκ 
σου εξελευσονται7και στησω την διαθηκην µου ανα 
µεσον εµου και ανα µεσον σου και ανα µεσον του 
σπερµατοσ σου µετα σε εισ γενεασ αυτων εισ 
διαθηκην αιωνιον ειναι σου θεοσ και του σπερµατοσ 

http://spindleworks.com/septuagint/Genesis.htm (42 of 165) [23/08/2004 04:52:04 p.m.]



Genesis - Septuagint

σου µετα σε8και δωσω σοι και τω σπερµατι σου µετα 
σε την γην ην παροικεισ πασαν την γην χανααν εισ 
κατασχεσιν αιωνιον και εσοµαι αυτοισ θεοσ9και ειπεν 
ο θεοσ προσ αβρααµ συ δε την διαθηκην µου 
διατηρησεισ συ και το σπερµα σου µετα σε εισ τασ 
γενεασ αυτων10και αυτη η διαθηκη ην διατηρησεισ 
ανα µεσον εµου και υµων και ανα µεσον του 
σπερµατοσ σου µετα σε εισ τασ γενεασ αυτων 
περιτµηθησεται υµων παν αρσενικον11και 
περιτµηθησεσθε την σαρκα τησ ακροβυστιασ υµων 
και εσται εν σηµειω διαθηκησ ανα µεσον εµου και 
υµων12και παιδιον οκτω ηµερων περιτµηθησεται υµιν 
παν αρσενικον εισ τασ γενεασ υµων ο οικογενησ τησ 
οικιασ σου και ο αργυρωνητοσ απο παντοσ υιου 
αλλοτριου οσ ουκ εστιν εκ του σπερµατοσ 
σου13περιτοµη περιτµηθησεται ο οικογενησ τησ 
οικιασ σου και ο αργυρωνητοσ και εσται η διαθηκη 
µου επι τησ σαρκοσ υµων εισ διαθηκην αιωνιον14και 
απεριτµητοσ αρσην οσ ου περιτµηθησεται την σαρκα 
τησ ακροβυστιασ αυτου τη ηµερα τη ογδοη 
εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ του γενουσ αυτησ 
οτι την διαθηκην µου διεσκεδασεν15ειπεν δε ο θεοσ τω 
αβρααµ σαρα η γυνη σου ου κληθησεται το ονοµα 
αυτησ σαρα αλλα σαρρα εσται το ονοµα 
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αυτησ16ευλογησω δε αυτην και δωσω σοι εξ αυτησ 
τεκνον και ευλογησω αυτον και εσται εισ εθνη και 
βασιλεισ εθνων εξ αυτου εσονται17και επεσεν αβρααµ 
επι προσωπον και εγελασεν και ειπεν εν τη διανοια 
αυτου λεγων ει τω εκατονταετει γενησεται και ει 
σαρρα ενενηκοντα ετων ουσα τεξεται18ειπεν δε 
αβρααµ προσ τον θεον ισµαηλ ουτοσ ζητω εναντιον 
σου19ειπεν δε ο θεοσ τω αβρααµ ναι ιδου σαρρα η 
γυνη σου τεξεται σοι υιον και καλεσεισ το ονοµα 
αυτου ισαακ και στησω την διαθηκην µου προσ αυτον 
εισ διαθηκην αιωνιον και τω σπερµατι αυτου µετ′ 
αυτον20περι δε ισµαηλ ιδου επηκουσα σου ιδου 
ευλογησα αυτον και αυξανω αυτον και πληθυνω 
αυτον σφοδρα δωδεκα εθνη γεννησει και δωσω αυτον 
εισ εθνοσ µεγα21την δε διαθηκην µου στησω προσ 
ισαακ ον τεξεται σοι σαρρα εισ τον καιρον τουτον εν 
τω ενιαυτω τω ετερω22συνετελεσεν δε λαλων προσ 
αυτον και ανεβη ο θεοσ απο αβρααµ23και ελαβεν 
αβρααµ ισµαηλ τον υιον αυτου και παντασ τουσ 
οικογενεισ αυτου και παντασ τουσ αργυρωνητουσ και 
παν αρσεν των ανδρων των εν τω οικω αβρααµ και 
περιετεµεν τασ ακροβυστιασ αυτων εν τω καιρω τησ 
ηµερασ εκεινησ καθα ελαλησεν αυτω ο θεοσ24αβρααµ 
δε ην ενενηκοντα εννεα ετων ηνικα περιετεµεν την 

http://spindleworks.com/septuagint/Genesis.htm (44 of 165) [23/08/2004 04:52:04 p.m.]



Genesis - Septuagint

σαρκα τησ ακροβυστιασ αυτου25ισµαηλ δε ο υιοσ 
αυτου ετων δεκα τριων ην ηνικα περιετµηθη την 
σαρκα τησ ακροβυστιασ αυτου26εν τω καιρω τησ 
ηµερασ εκεινησ περιετµηθη αβρααµ και ισµαηλ ο υιοσ 
αυτου27και παντεσ οι ανδρεσ του οικου αυτου και οι 
οικογενεισ και οι αργυρωνητοι εξ αλλογενων εθνων 
περιετεµεν αυτουσ

Chapter 18
1ωφθη δε αυτω ο θεοσ προσ τη δρυι τη µαµβρη 
καθηµενου αυτου επι τησ θυρασ τησ σκηνησ αυτου 
µεσηµβριασ2αναβλεψασ δε τοισ οφθαλµοισ αυτου 
ειδεν και ιδου τρεισ ανδρεσ ειστηκεισαν επανω αυτου 
και ιδων προσεδραµεν εισ συναντησιν αυτοισ απο τησ 
θυρασ τησ σκηνησ αυτου και προσεκυνησεν επι την 
γην3και ειπεν κυριε ει αρα ευρον χαριν εναντιον σου 
µη παρελθησ τον παιδα σου4ληµφθητω δη υδωρ και 
νιψατωσαν τουσ ποδασ υµων και καταψυξατε υπο το 
δενδρον5και ληµψοµαι αρτον και φαγεσθε και µετα 
τουτο παρελευσεσθε εισ την οδον υµων ου εινεκεν 
εξεκλινατε προσ τον παιδα υµων και ειπαν ουτωσ 
ποιησον καθωσ ειρηκασ6και εσπευσεν αβρααµ επι την 
σκηνην προσ σαρραν και ειπεν αυτη σπευσον και 
φυρασον τρια µετρα σεµιδαλεωσ και ποιησον 
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εγκρυφιασ7και εισ τασ βοασ εδραµεν αβρααµ και 
ελαβεν µοσχαριον απαλον και καλον και εδωκεν τω 
παιδι και εταχυνεν του ποιησαι αυτο8ελαβεν δε 
βουτυρον και γαλα και το µοσχαριον ο εποιησεν και 
παρεθηκεν αυτοισ και εφαγοσαν αυτοσ δε παρειστηκει 
αυτοισ υπο το δενδρον9ειπεν δε προσ αυτον που 
σαρρα η γυνη σου ο δε αποκριθεισ ειπεν ιδου εν τη 
σκηνη10ειπεν δε επαναστρεφων ηξω προσ σε κατα τον 
καιρον τουτον εισ ωρασ και εξει υιον σαρρα η γυνη 
σου σαρρα δε ηκουσεν προσ τη θυρα τησ σκηνησ 
ουσα οπισθεν αυτου11αβρααµ δε και σαρρα 
πρεσβυτεροι προβεβηκοτεσ ηµερων εξελιπεν δε σαρρα 
γινεσθαι τα γυναικεια12εγελασεν δε σαρρα εν εαυτη 
λεγουσα ουπω µεν µοι γεγονεν εωσ του νυν ο δε κυριοσ 
µου πρεσβυτεροσ13και ειπεν κυριοσ προσ αβρααµ τι 
οτι εγελασεν σαρρα εν εαυτη λεγουσα αρα γε αληθωσ 
τεξοµαι εγω δε γεγηρακα14µη αδυνατει παρα τω θεω 
ρηµα εισ τον καιρον τουτον αναστρεψω προσ σε εισ 
ωρασ και εσται τη σαρρα υιοσ15ηρνησατο δε σαρρα 
λεγουσα ουκ εγελασα εφοβηθη γαρ και ειπεν ουχι αλλα 
εγελασασ16εξανασταντεσ δε εκειθεν οι ανδρεσ 
κατεβλεψαν επι προσωπον σοδοµων και γοµορρασ 
αβρααµ δε συνεπορευετο µετ′ αυτων συµπροπεµπων 
αυτουσ17ο δε κυριοσ ειπεν µη κρυψω εγω απο αβρααµ 
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του παιδοσ µου α εγω ποιω18αβρααµ δε γινοµενοσ 
εσται εισ εθνοσ µεγα και πολυ και ενευλογηθησονται 
εν αυτω παντα τα εθνη τησ γησ19ηδειν γαρ οτι 
συνταξει τοισ υιοισ αυτου και τω οικω αυτου µετ′ 
αυτον και φυλαξουσιν τασ οδουσ κυριου ποιειν 
δικαιοσυνην και κρισιν οπωσ αν επαγαγη κυριοσ επι 
αβρααµ παντα οσα ελαλησεν προσ αυτον20ειπεν δε 
κυριοσ κραυγη σοδοµων και γοµορρασ πεπληθυνται 
και αι αµαρτιαι αυτων µεγαλαι σφοδρα21καταβασ ουν 
οψοµαι ει κατα την κραυγην αυτων την ερχοµενην 
προσ µε συντελουνται ει δε µη ινα γνω22και 
αποστρεψαντεσ εκειθεν οι ανδρεσ ηλθον εισ σοδοµα 
αβρααµ δε ην εστηκωσ εναντιον κυριου23και εγγισασ 
αβρααµ ειπεν µη συναπολεσησ δικαιον µετα ασεβουσ 
και εσται ο δικαιοσ ωσ ο ασεβησ24εαν ωσιν 
πεντηκοντα δικαιοι εν τη πολει απολεισ αυτουσ ουκ 
ανησεισ παντα τον τοπον ενεκεν των πεντηκοντα 
δικαιων εαν ωσιν εν αυτη25µηδαµωσ συ ποιησεισ ωσ 
το ρηµα τουτο του αποκτειναι δικαιον µετα ασεβουσ 
και εσται ο δικαιοσ ωσ ο ασεβησ µηδαµωσ ο κρινων 
πασαν την γην ου ποιησεισ κρισιν26ειπεν δε κυριοσ 
εαν ευρω εν σοδοµοισ πεντηκοντα δικαιουσ εν τη 
πολει αφησω παντα τον τοπον δι′ αυτουσ27και 
αποκριθεισ αβρααµ ειπεν νυν ηρξαµην λαλησαι προσ 

http://spindleworks.com/septuagint/Genesis.htm (47 of 165) [23/08/2004 04:52:04 p.m.]



Genesis - Septuagint

τον κυριον εγω δε ειµι γη και σποδοσ28εαν δε 
ελαττονωθωσιν οι πεντηκοντα δικαιοι πεντε απολεισ 
ενεκεν των πεντε πασαν την πολιν και ειπεν ου µη 
απολεσω εαν ευρω εκει τεσσαρακοντα πεντε29και 
προσεθηκεν ετι λαλησαι προσ αυτον και ειπεν εαν δε 
ευρεθωσιν εκει τεσσαρακοντα και ειπεν ου µη 
απολεσω ενεκεν των τεσσαρακοντα30και ειπεν µη τι 
κυριε εαν λαλησω εαν δε ευρεθωσιν εκει τριακοντα 
και ειπεν ου µη απολεσω εαν ευρω εκει 
τριακοντα31και ειπεν επειδη εχω λαλησαι προσ τον 
κυριον εαν δε ευρεθωσιν εκει εικοσι και ειπεν ου µη 
απολεσω ενεκεν των εικοσι32και ειπεν µη τι κυριε εαν 
λαλησω ετι απαξ εαν δε ευρεθωσιν εκει δεκα και ειπεν 
ου µη απολεσω ενεκεν των δεκα33απηλθεν δε κυριοσ 
ωσ επαυσατο λαλων τω αβρααµ και αβρααµ 
απεστρεψεν εισ τον τοπον αυτου

Chapter 19
1ηλθον δε οι δυο αγγελοι εισ σοδοµα εσπερασ λωτ δε 
εκαθητο παρα την πυλην σοδοµων ιδων δε λωτ 
εξανεστη εισ συναντησιν αυτοισ και προσεκυνησεν τω 
προσωπω επι την γην2και ειπεν ιδου κυριοι εκκλινατε 
εισ τον οικον του παιδοσ υµων και καταλυσατε και 
νιψασθε τουσ ποδασ υµων και ορθρισαντεσ 
απελευσεσθε εισ την οδον υµων ειπαν δε ουχι αλλ′ εν 
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τη πλατεια καταλυσοµεν3και κατεβιαζετο αυτουσ και 
εξεκλιναν προσ αυτον και εισηλθον εισ την οικιαν 
αυτου και εποιησεν αυτοισ ποτον και αζυµουσ επεψεν 
αυτοισ και εφαγον4προ του κοιµηθηναι και οι ανδρεσ 
τησ πολεωσ οι σοδοµιται περιεκυκλωσαν την οικιαν 
απο νεανισκου εωσ πρεσβυτερου απασ ο λαοσ 
αµα5και εξεκαλουντο τον λωτ και ελεγον προσ αυτον 
που εισιν οι ανδρεσ οι εισελθοντεσ προσ σε την νυκτα 
εξαγαγε αυτουσ προσ ηµασ ινα συγγενωµεθα 
αυτοισ6εξηλθεν δε λωτ προσ αυτουσ προσ το 
προθυρον την δε θυραν προσεωξεν οπισω αυτου7ειπεν 
δε προσ αυτουσ µηδαµωσ αδελφοι µη 
πονηρευσησθε8εισιν δε µοι δυο θυγατερεσ αι ουκ 
εγνωσαν ανδρα εξαξω αυτασ προσ υµασ και χρησασθε 
αυταισ καθα αν αρεσκη υµιν µονον εισ τουσ ανδρασ 
τουτουσ µη ποιησητε µηδεν αδικον ου εινεκεν 
εισηλθον υπο την σκεπην των δοκων µου9ειπαν δε 
αποστα εκει εισ ηλθεσ παροικειν µη και κρισιν κρινειν 
νυν ουν σε κακωσοµεν µαλλον η εκεινουσ και 
παρεβιαζοντο τον ανδρα τον λωτ σφοδρα και ηγγισαν 
συντριψαι την θυραν10εκτειναντεσ δε οι ανδρεσ τασ 
χειρασ εισεσπασαντο τον λωτ προσ εαυτουσ εισ τον 
οικον και την θυραν του οικου απεκλεισαν11τουσ δε 
ανδρασ τουσ οντασ επι τησ θυρασ του οικου επαταξαν 
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αορασια απο µικρου εωσ µεγαλου και παρελυθησαν 
ζητουντεσ την θυραν12ειπαν δε οι ανδρεσ προσ λωτ 
εστιν τισ σοι ωδε γαµβροι η υιοι η θυγατερεσ η ει τισ 
σοι αλλοσ εστιν εν τη πολει εξαγαγε εκ του τοπου 
τουτου13οτι απολλυµεν ηµεισ τον τοπον τουτον οτι 
υψωθη η κραυγη αυτων εναντιον κυριου και 
απεστειλεν ηµασ κυριοσ εκτριψαι αυτην14εξηλθεν δε 
λωτ και ελαλησεν προσ τουσ γαµβρουσ αυτου τουσ 
ειληφοτασ τασ θυγατερασ αυτου και ειπεν αναστητε 
και εξελθατε εκ του τοπου τουτου οτι εκτριβει κυριοσ 
την πολιν εδοξεν δε γελοιαζειν εναντιον των γαµβρων 
αυτου15ηνικα δε ορθροσ εγινετο επεσπουδαζον οι 
αγγελοι τον λωτ λεγοντεσ αναστασ λαβε την γυναικα 
σου και τασ δυο θυγατερασ σου ασ εχεισ και εξελθε 
ινα µη συναπολη ταισ ανοµιαισ τησ πολεωσ16και 
εταραχθησαν και εκρατησαν οι αγγελοι τησ χειροσ 
αυτου και τησ χειροσ τησ γυναικοσ αυτου και των 
χειρων των δυο θυγατερων αυτου εν τω φεισασθαι 
κυριον αυτου17και εγενετο ηνικα εξηγαγον αυτουσ 
εξω και ειπαν σωζων σωζε την σεαυτου ψυχην µη 
περιβλεψησ εισ τα οπισω µηδε στησ εν παση τη 
περιχωρω εισ το οροσ σωζου µηποτε 
συµπαραληµφθησ18ειπεν δε λωτ προσ αυτουσ δεοµαι 
κυριε19επειδη ευρεν ο παισ σου ελεοσ εναντιον σου 
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και εµεγαλυνασ την δικαιοσυνην σου ο ποιεισ επ′ εµε 
του ζην την ψυχην µου εγω δε ου δυνησοµαι 
διασωθηναι εισ το οροσ µη καταλαβη µε τα κακα και 
αποθανω20ιδου η πολισ αυτη εγγυσ του καταφυγειν µε 
εκει η εστιν µικρα εκει σωθησοµαι ου µικρα εστιν και 
ζησεται η ψυχη µου21και ειπεν αυτω ιδου εθαυµασα 
σου το προσωπον και επι τω ρηµατι τουτω του µη 
καταστρεψαι την πολιν περι ησ ελαλησασ22σπευσον 
ουν του σωθηναι εκει ου γαρ δυνησοµαι ποιησαι 
πραγµα εωσ του σε εισελθειν εκει δια τουτο εκαλεσεν 
το ονοµα τησ πολεωσ εκεινησ σηγωρ23ο ηλιοσ εξηλθεν 
επι την γην και λωτ εισηλθεν εισ σηγωρ24και κυριοσ 
εβρεξεν επι σοδοµα και γοµορρα θειον και πυρ παρα 
κυριου εκ του ουρανου25και κατεστρεψεν τασ πολεισ 
ταυτασ και πασαν την περιοικον και παντασ τουσ 
κατοικουντασ εν ταισ πολεσιν και παντα τα 
ανατελλοντα εκ τησ γησ26και επεβλεψεν η γυνη αυτου 
εισ τα οπισω και εγενετο στηλη αλοσ27ωρθρισεν δε 
αβρααµ το πρωι εισ τον τοπον ου ειστηκει εναντιον 
κυριου28και επεβλεψεν επι προσωπον σοδοµων και 
γοµορρασ και επι προσωπον τησ γησ τησ περιχωρου 
και ειδεν και ιδου ανεβαινεν φλοξ τησ γησ ωσει ατµισ 
καµινου29και εγενετο εν τω εκτριψαι κυριον πασασ 
τασ πολεισ τησ περιοικου εµνησθη ο θεοσ του αβρααµ 
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και εξαπεστειλεν τον λωτ εκ µεσου τησ καταστροφησ 
εν τω καταστρεψαι κυριον τασ πολεισ εν αισ κατωκει 
εν αυταισ λωτ30ανεβη δε λωτ εκ σηγωρ και εκαθητο εν 
τω ορει και αι δυο θυγατερεσ αυτου µετ′ αυτου 
εφοβηθη γαρ κατοικησαι εν σηγωρ και ωκησεν εν τω 
σπηλαιω αυτοσ και αι δυο θυγατερεσ αυτου µετ′ 
αυτου31ειπεν δε η πρεσβυτερα προσ την νεωτεραν ο 
πατηρ ηµων πρεσβυτεροσ και ουδεισ εστιν επι τησ γησ 
οσ εισελευσεται προσ ηµασ ωσ καθηκει παση τη 
γη32δευρο και ποτισωµεν τον πατερα ηµων οινον και 
κοιµηθωµεν µετ′ αυτου και εξαναστησωµεν εκ του 
πατροσ ηµων σπερµα33εποτισαν δε τον πατερα αυτων 
οινον εν τη νυκτι ταυτη και εισελθουσα η πρεσβυτερα 
εκοιµηθη µετα του πατροσ αυτησ την νυκτα εκεινην 
και ουκ ηδει εν τω κοιµηθηναι αυτην και 
αναστηναι34εγενετο δε τη επαυριον και ειπεν η 
πρεσβυτερα προσ την νεωτεραν ιδου εκοιµηθην εχθεσ 
µετα του πατροσ ηµων ποτισωµεν αυτον οινον και την 
νυκτα ταυτην και εισελθουσα κοιµηθητι µετ′ αυτου 
και εξαναστησωµεν εκ του πατροσ ηµων 
σπερµα35εποτισαν δε και εν τη νυκτι εκεινη τον 
πατερα αυτων οινον και εισελθουσα η νεωτερα 
εκοιµηθη µετα του πατροσ αυτησ και ουκ ηδει εν τω 
κοιµηθηναι αυτην και αναστηναι36και συνελαβον αι 
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δυο θυγατερεσ λωτ εκ του πατροσ αυτων37και ετεκεν η 
πρεσβυτερα υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου µωαβ 
λεγουσα εκ του πατροσ µου ουτοσ πατηρ µωαβιτων 
εωσ τησ σηµερον ηµερασ38ετεκεν δε και η νεωτερα 
υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου αµµαν υιοσ του 
γενουσ µου ουτοσ πατηρ αµµανιτων εωσ τησ σηµερον 
ηµερασ

Chapter 20
1και εκινησεν εκειθεν αβρααµ εισ γην προσ λιβα και 
ωκησεν ανα µεσον καδησ και ανα µεσον σουρ και 
παρωκησεν εν γεραροισ2ειπεν δε αβρααµ περι σαρρασ 
τησ γυναικοσ αυτου οτι αδελφη µου εστιν εφοβηθη γαρ 
ειπειν οτι γυνη µου εστιν µηποτε αποκτεινωσιν αυτον 
οι ανδρεσ τησ πολεωσ δι′ αυτην απεστειλεν δε 
αβιµελεχ βασιλευσ γεραρων και ελαβεν την 
σαρραν3και εισηλθεν ο θεοσ προσ αβιµελεχ εν υπνω 
την νυκτα και ειπεν ιδου συ αποθνησκεισ περι τησ 
γυναικοσ ησ ελαβεσ αυτη δε εστιν συνωκηκυια 
ανδρι4αβιµελεχ δε ουχ ηψατο αυτησ και ειπεν κυριε 
εθνοσ αγνοουν και δικαιον απολεισ5ουκ αυτοσ µοι 
ειπεν αδελφη µου εστιν και αυτη µοι ειπεν αδελφοσ 
µου εστιν εν καθαρα καρδια και εν δικαιοσυνη χειρων 
εποιησα τουτο6ειπεν δε αυτω ο θεοσ καθ′ υπνον καγω 
εγνων οτι εν καθαρα καρδια εποιησασ τουτο και 
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εφεισαµην εγω σου του µη αµαρτειν σε εισ εµε ενεκεν 
τουτου ουκ αφηκα σε αψασθαι αυτησ7νυν δε αποδοσ 
την γυναικα τω ανθρωπω οτι προφητησ εστιν και 
προσευξεται περι σου και ζηση ει δε µη αποδιδωσ 
γνωθι οτι αποθανη συ και παντα τα σα8και ωρθρισεν 
αβιµελεχ το πρωι και εκαλεσεν παντασ τουσ παιδασ 
αυτου και ελαλησεν παντα τα ρηµατα ταυτα εισ τα 
ωτα αυτων εφοβηθησαν δε παντεσ οι ανθρωποι 
σφοδρα9και εκαλεσεν αβιµελεχ τον αβρααµ και ειπεν 
αυτω τι τουτο εποιησασ ηµιν µη τι ηµαρτοµεν εισ σε 
οτι επηγαγεσ επ′ εµε και επι την βασιλειαν µου 
αµαρτιαν µεγαλην εργον ο ουδεισ ποιησει πεποιηκασ 
µοι10ειπεν δε αβιµελεχ τω αβρααµ τι ενιδων εποιησασ 
τουτο11ειπεν δε αβρααµ ειπα γαρ αρα ουκ εστιν 
θεοσεβεια εν τω τοπω τουτω εµε τε αποκτενουσιν 
ενεκεν τησ γυναικοσ µου12και γαρ αληθωσ αδελφη 
µου εστιν εκ πατροσ αλλ′ ουκ εκ µητροσ εγενηθη δε 
µοι εισ γυναικα13εγενετο δε ηνικα εξηγαγεν µε ο θεοσ 
εκ του οικου του πατροσ µου και ειπα αυτη ταυτην 
την δικαιοσυνην ποιησεισ επ′ εµε εισ παντα τοπον ου 
εαν εισελθωµεν εκει ειπον εµε οτι αδελφοσ µου 
εστιν14ελαβεν δε αβιµελεχ χιλια διδραχµα προβατα 
και µοσχουσ και παιδασ και παιδισκασ και εδωκεν τω 
αβρααµ και απεδωκεν αυτω σαρραν την γυναικα 
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αυτου15και ειπεν αβιµελεχ τω αβρααµ ιδου η γη µου 
εναντιον σου ου εαν σοι αρεσκη κατοικει16τη δε 
σαρρα ειπεν ιδου δεδωκα χιλια διδραχµα τω αδελφω 
σου ταυτα εσται σοι εισ τιµην του προσωπου σου και 
πασαισ ταισ µετα σου και παντα 
αληθευσον17προσηυξατο δε αβρααµ προσ τον θεον 
και ιασατο ο θεοσ τον αβιµελεχ και την γυναικα αυτου 
και τασ παιδισκασ αυτου και ετεκον18οτι συγκλειων 
συνεκλεισεν κυριοσ εξωθεν πασαν µητραν εν τω οικω 
του αβιµελεχ ενεκεν σαρρασ τησ γυναικοσ αβρααµ

Chapter 21
1και κυριοσ επεσκεψατο την σαρραν καθα ειπεν και 
εποιησεν κυριοσ τη σαρρα καθα ελαλησεν2και 
συλλαβουσα ετεκεν σαρρα τω αβρααµ υιον εισ το 
γηρασ εισ τον καιρον καθα ελαλησεν αυτω 
κυριοσ3και εκαλεσεν αβρααµ το ονοµα του υιου 
αυτου του γενοµενου αυτω ον ετεκεν αυτω σαρρα 
ισαακ4περιετεµεν δε αβρααµ τον ισαακ τη ογδοη 
ηµερα καθα ενετειλατο αυτω ο θεοσ5αβρααµ δε ην 
εκατον ετων ηνικα εγενετο αυτω ισαακ ο υιοσ 
αυτου6ειπεν δε σαρρα γελωτα µοι εποιησεν κυριοσ οσ 
γαρ αν ακουση συγχαρειται µοι7και ειπεν τισ 
αναγγελει τω αβρααµ οτι θηλαζει παιδιον σαρρα οτι 

http://spindleworks.com/septuagint/Genesis.htm (55 of 165) [23/08/2004 04:52:04 p.m.]



Genesis - Septuagint

ετεκον υιον εν τω γηρει µου8και ηυξηθη το παιδιον και 
απεγαλακτισθη και εποιησεν αβρααµ δοχην µεγαλην η 
ηµερα απεγαλακτισθη ισαακ ο υιοσ αυτου9ιδουσα δε 
σαρρα τον υιον αγαρ τησ αιγυπτιασ οσ εγενετο τω 
αβρααµ παιζοντα µετα ισαακ του υιου αυτησ10και 
ειπεν τω αβρααµ εκβαλε την παιδισκην ταυτην και τον 
υιον αυτησ ου γαρ κληρονοµησει ο υιοσ τησ 
παιδισκησ ταυτησ µετα του υιου µου ισαακ11σκληρον 
δε εφανη το ρηµα σφοδρα εναντιον αβρααµ περι του 
υιου αυτου12ειπεν δε ο θεοσ τω αβρααµ µη σκληρον 
εστω το ρηµα εναντιον σου περι του παιδιου και περι 
τησ παιδισκησ παντα οσα εαν ειπη σοι σαρρα ακουε 
τησ φωνησ αυτησ οτι εν ισαακ κληθησεται σοι 
σπερµα13και τον υιον δε τησ παιδισκησ ταυτησ εισ 
εθνοσ µεγα ποιησω αυτον οτι σπερµα σον 
εστιν14ανεστη δε αβρααµ το πρωι και ελαβεν αρτουσ 
και ασκον υδατοσ και εδωκεν αγαρ και επεθηκεν επι 
τον ωµον και το παιδιον και απεστειλεν αυτην 
απελθουσα δε επλανατο την ερηµον κατα το φρεαρ του 
ορκου15εξελιπεν δε το υδωρ εκ του ασκου και ερριψεν 
το παιδιον υποκατω µιασ ελατησ16απελθουσα δε 
εκαθητο απεναντι αυτου µακροθεν ωσει τοξου βολην 
ειπεν γαρ ου µη ιδω τον θανατον του παιδιου µου και 
εκαθισεν απεναντι αυτου αναβοησαν δε το παιδιον 
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εκλαυσεν17εισηκουσεν δε ο θεοσ τησ φωνησ του 
παιδιου εκ του τοπου ου ην και εκαλεσεν αγγελοσ του 
θεου την αγαρ εκ του ουρανου και ειπεν αυτη τι εστιν 
αγαρ µη φοβου επακηκοεν γαρ ο θεοσ τησ φωνησ του 
παιδιου σου εκ του τοπου ου εστιν18αναστηθι λαβε το 
παιδιον και κρατησον τη χειρι σου αυτο εισ γαρ εθνοσ 
µεγα ποιησω αυτον19και ανεωξεν ο θεοσ τουσ 
οφθαλµουσ αυτησ και ειδεν φρεαρ υδατοσ ζωντοσ και 
επορευθη και επλησεν τον ασκον υδατοσ και εποτισεν 
το παιδιον20και ην ο θεοσ µετα του παιδιου και 
ηυξηθη και κατωκησεν εν τη ερηµω εγενετο δε 
τοξοτησ21και κατωκησεν εν τη ερηµω τη φαραν και 
ελαβεν αυτω η µητηρ γυναικα εκ γησ 
αιγυπτου22εγενετο δε εν τω καιρω εκεινω και ειπεν 
αβιµελεχ και οχοζαθ ο νυµφαγωγοσ αυτου και φικολ ο 
αρχιστρατηγοσ τησ δυναµεωσ αυτου προσ αβρααµ 
λεγων ο θεοσ µετα σου εν πασιν οισ εαν ποιησ23νυν 
ουν οµοσον µοι τον θεον µη αδικησειν µε µηδε το 
σπερµα µου µηδε το ονοµα µου αλλα κατα την 
δικαιοσυνην ην εποιησα µετα σου ποιησεισ µετ′ εµου 
και τη γη η συ παρωκησασ εν αυτη24και ειπεν αβρααµ 
εγω οµουµαι25και ηλεγξεν αβρααµ τον αβιµελεχ περι 
των φρεατων του υδατοσ ων αφειλαντο οι παιδεσ του 
αβιµελεχ26και ειπεν αυτω αβιµελεχ ουκ εγνων τισ 
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εποιησεν το πραγµα τουτο ουδε συ µοι απηγγειλασ 
ουδε εγω ηκουσα αλλ′ η σηµερον27και ελαβεν αβρααµ 
προβατα και µοσχουσ και εδωκεν τω αβιµελεχ και 
διεθεντο αµφοτεροι διαθηκην28και εστησεν αβρααµ 
επτα αµναδασ προβατων µονασ29και ειπεν αβιµελεχ 
τω αβρααµ τι εισιν αι επτα αµναδεσ των προβατων 
τουτων ασ εστησασ µονασ30και ειπεν αβρααµ οτι τασ 
επτα αµναδασ ταυτασ ληµψη παρ′ εµου ινα ωσιν µοι 
εισ µαρτυριον οτι εγω ωρυξα το φρεαρ τουτο31δια 
τουτο επωνοµασεν το ονοµα του τοπου εκεινου φρεαρ 
ορκισµου οτι εκει ωµοσαν αµφοτεροι32και διεθεντο 
διαθηκην εν τω φρεατι του ορκου ανεστη δε αβιµελεχ 
και οχοζαθ ο νυµφαγωγοσ αυτου και φικολ ο 
αρχιστρατηγοσ τησ δυναµεωσ αυτου και επεστρεψαν 
εισ την γην των φυλιστιιµ33και εφυτευσεν αβρααµ 
αρουραν επι τω φρεατι του ορκου και επεκαλεσατο 
εκει το ονοµα κυριου θεοσ αιωνιοσ34παρωκησεν δε 
αβρααµ εν τη γη των φυλιστιιµ ηµερασ πολλασ

Chapter 22
1και εγενετο µετα τα ρηµατα ταυτα ο θεοσ επειραζεν 
τον αβρααµ και ειπεν προσ αυτον αβρααµ αβρααµ ο 
δε ειπεν ιδου εγω2και ειπεν λαβε τον υιον σου τον 
αγαπητον ον ηγαπησασ τον ισαακ και πορευθητι εισ 
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την γην την υψηλην και ανενεγκον αυτον εκει εισ 
ολοκαρπωσιν εφ′ εν των ορεων ων αν σοι 
ειπω3αναστασ δε αβρααµ το πρωι επεσαξεν την ονον 
αυτου παρελαβεν δε µεθ′ εαυτου δυο παιδασ και ισαακ 
τον υιον αυτου και σχισασ ξυλα εισ ολοκαρπωσιν 
αναστασ επορευθη και ηλθεν επι τον τοπον ον ειπεν 
αυτω ο θεοσ4τη ηµερα τη τριτη και αναβλεψασ 
αβρααµ τοισ οφθαλµοισ ειδεν τον τοπον µακροθεν5και 
ειπεν αβρααµ τοισ παισιν αυτου καθισατε αυτου µετα 
τησ ονου εγω δε και το παιδαριον διελευσοµεθα εωσ 
ωδε και προσκυνησαντεσ αναστρεψωµεν προσ 
υµασ6ελαβεν δε αβρααµ τα ξυλα τησ ολοκαρπωσεωσ 
και επεθηκεν ισαακ τω υιω αυτου ελαβεν δε και το πυρ 
µετα χειρα και την µαχαιραν και επορευθησαν οι δυο 
αµα7ειπεν δε ισαακ προσ αβρααµ τον πατερα αυτου 
ειπασ πατερ ο δε ειπεν τι εστιν τεκνον λεγων ιδου το 
πυρ και τα ξυλα που εστιν το προβατον το εισ 
ολοκαρπωσιν8ειπεν δε αβρααµ ο θεοσ οψεται εαυτω 
προβατον εισ ολοκαρπωσιν τεκνον πορευθεντεσ δε 
αµφοτεροι αµα9ηλθον επι τον τοπον ον ειπεν αυτω ο 
θεοσ και ωκοδοµησεν εκει αβρααµ θυσιαστηριον και 
επεθηκεν τα ξυλα και συµποδισασ ισαακ τον υιον 
αυτου επεθηκεν αυτον επι το θυσιαστηριον επανω των 
ξυλων10και εξετεινεν αβρααµ την χειρα αυτου λαβειν 
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την µαχαιραν σφαξαι τον υιον αυτου11και εκαλεσεν 
αυτον αγγελοσ κυριου εκ του ουρανου και ειπεν αυτω 
αβρααµ αβρααµ ο δε ειπεν ιδου εγω12και ειπεν µη 
επιβαλησ την χειρα σου επι το παιδαριον µηδε 
ποιησησ αυτω µηδεν νυν γαρ εγνων οτι φοβη τον θεον 
συ και ουκ εφεισω του υιου σου του αγαπητου δι′ 
εµε13και αναβλεψασ αβρααµ τοισ οφθαλµοισ αυτου 
ειδεν και ιδου κριοσ εισ κατεχοµενοσ εν φυτω σαβεκ 
των κερατων και επορευθη αβρααµ και ελαβεν τον 
κριον και ανηνεγκεν αυτον εισ ολοκαρπωσιν αντι 
ισαακ του υιου αυτου14και εκαλεσεν αβρααµ το 
ονοµα του τοπου εκεινου κυριοσ ειδεν ινα ειπωσιν 
σηµερον εν τω ορει κυριοσ ωφθη15και εκαλεσεν 
αγγελοσ κυριου τον αβρααµ δευτερον εκ του 
ουρανου16λεγων κατ′ εµαυτου ωµοσα λεγει κυριοσ ου 
εινεκεν εποιησασ το ρηµα τουτο και ουκ εφεισω του 
υιου σου του αγαπητου δι′ εµε17η µην ευλογων 
ευλογησω σε και πληθυνων πληθυνω το σπερµα σου 
ωσ τουσ αστερασ του ουρανου και ωσ την αµµον την 
παρα το χειλοσ τησ θαλασσησ και κληρονοµησει το 
σπερµα σου τασ πολεισ των υπεναντιων18και 
ενευλογηθησονται εν τω σπερµατι σου παντα τα εθνη 
τησ γησ ανθ′ ων υπηκουσασ τησ εµησ 
φωνησ19απεστραφη δε αβρααµ προσ τουσ παιδασ 
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αυτου και ανασταντεσ επορευθησαν αµα επι το φρεαρ 
του ορκου και κατωκησεν αβρααµ επι τω φρεατι του 
ορκου20εγενετο δε µετα τα ρηµατα ταυτα και 
ανηγγελη τω αβρααµ λεγοντεσ ιδου τετοκεν µελχα και 
αυτη υιουσ ναχωρ τω αδελφω σου21τον ωξ 
πρωτοτοκον και τον βαυξ αδελφον αυτου και τον 
καµουηλ πατερα συρων22και τον χασαδ και τον αζαυ 
και τον φαλδασ και τον ιεδλαφ και τον βαθουηλ23και 
βαθουηλ εγεννησεν την ρεβεκκαν οκτω ουτοι υιοι ουσ 
ετεκεν µελχα τω ναχωρ τω αδελφω αβρααµ24και η 
παλλακη αυτου η ονοµα ρεηµα ετεκεν και αυτη τον 
ταβεκ και τον γααµ και τον τοχοσ και τον µωχα

Chapter 23
1εγενετο δε η ζωη σαρρασ ετη εκατον εικοσι επτα2και 
απεθανεν σαρρα εν πολει αρβοκ η εστιν εν τω 
κοιλωµατι αυτη εστιν χεβρων εν γη χανααν ηλθεν δε 
αβρααµ κοψασθαι σαρραν και πενθησαι3και ανεστη 
αβρααµ απο του νεκρου αυτου και ειπεν τοισ υιοισ χετ 
λεγων4παροικοσ και παρεπιδηµοσ εγω ειµι µεθ′ υµων 
δοτε ουν µοι κτησιν ταφου µεθ′ υµων και θαψω τον 
νεκρον µου απ′ εµου5απεκριθησαν δε οι υιοι χετ προσ 
αβρααµ λεγοντεσ6µη κυριε ακουσον δε ηµων 
βασιλευσ παρα θεου ει συ εν ηµιν εν τοισ εκλεκτοισ 
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µνηµειοισ ηµων θαψον τον νεκρον σου ουδεισ γαρ 
ηµων το µνηµειον αυτου κωλυσει απο σου του θαψαι 
τον νεκρον σου εκει7αναστασ δε αβρααµ 
προσεκυνησεν τω λαω τησ γησ τοισ υιοισ χετ8και 
ελαλησεν προσ αυτουσ αβρααµ λεγων ει εχετε τη ψυχη 
υµων ωστε θαψαι τον νεκρον µου απο προσωπου µου 
ακουσατε µου και λαλησατε περι εµου εφρων τω του 
σααρ9και δοτω µοι το σπηλαιον το διπλουν ο εστιν 
αυτω το ον εν µερει του αγρου αυτου αργυριου του 
αξιου δοτω µοι αυτο εν υµιν εισ κτησιν 
µνηµειου10εφρων δε εκαθητο εν µεσω των υιων χετ 
αποκριθεισ δε εφρων ο χετταιοσ προσ αβρααµ ειπεν 
ακουοντων των υιων χετ και παντων των 
εισπορευοµενων εισ την πολιν λεγων11παρ′ εµοι γενου 
κυριε και ακουσον µου τον αγρον και το σπηλαιον το 
εν αυτω σοι διδωµι εναντιον παντων των πολιτων µου 
δεδωκα σοι θαψον τον νεκρον σου12και προσεκυνησεν 
αβρααµ εναντιον του λαου τησ γησ13και ειπεν τω 
εφρων εισ τα ωτα του λαου τησ γησ επειδη προσ εµου 
ει ακουσον µου το αργυριον του αγρου λαβε παρ′ εµου 
και θαψω τον νεκρον µου εκει14απεκριθη δε εφρων τω 
αβρααµ λεγων15ουχι κυριε ακηκοα γη τετρακοσιων 
διδραχµων αργυριου ανα µεσον εµου και σου τι αν ειη 
τουτο συ δε τον νεκρον σου θαψον16και ηκουσεν 
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αβρααµ του εφρων και απεκατεστησεν αβρααµ τω 
εφρων το αργυριον ο ελαλησεν εισ τα ωτα των υιων χετ 
τετρακοσια διδραχµα αργυριου δοκιµου 
εµποροισ17και εστη ο αγροσ εφρων οσ ην εν τω διπλω 
σπηλαιω οσ εστιν κατα προσωπον µαµβρη ο αγροσ και 
το σπηλαιον ο ην εν αυτω και παν δενδρον ο ην εν τω 
αγρω ο εστιν εν τοισ οριοισ αυτου κυκλω18τω αβρααµ 
εισ κτησιν εναντιον των υιων χετ και παντων των 
εισπορευοµενων εισ την πολιν19µετα ταυτα εθαψεν 
αβρααµ σαρραν την γυναικα αυτου εν τω σπηλαιω του 
αγρου τω διπλω ο εστιν απεναντι µαµβρη αυτη εστιν 
χεβρων εν τη γη χανααν20και εκυρωθη ο αγροσ και το 
σπηλαιον ο ην εν αυτω τω αβρααµ εισ κτησιν ταφου 
παρα των υιων χετ

Chapter 24
1και αβρααµ ην πρεσβυτεροσ προβεβηκωσ ηµερων και 
κυριοσ ευλογησεν τον αβρααµ κατα παντα2και ειπεν 
αβρααµ τω παιδι αυτου τω πρεσβυτερω τησ οικιασ 
αυτου τω αρχοντι παντων των αυτου θεσ την χειρα 
σου υπο τον µηρον µου3και εξορκιω σε κυριον τον 
θεον του ουρανου και τον θεον τησ γησ ινα µη λαβησ 
γυναικα τω υιω µου ισαακ απο των θυγατερων των 
χαναναιων µεθ′ ων εγω οικω εν αυτοισ4αλλα εισ την 
γην µου ου εγενοµην πορευση και εισ την φυλην µου 
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και ληµψη γυναικα τω υιω µου ισαακ εκειθεν5ειπεν δε 
προσ αυτον ο παισ µηποτε ου βουλεται η γυνη 
πορευθηναι µετ′ εµου οπισω εισ την γην ταυτην 
αποστρεψω τον υιον σου εισ την γην οθεν εξηλθεσ 
εκειθεν6ειπεν δε προσ αυτον αβρααµ προσεχε σεαυτω 
µη αποστρεψησ τον υιον µου εκει7κυριοσ ο θεοσ του 
ουρανου και ο θεοσ τησ γησ οσ ελαβεν µε εκ του οικου 
του πατροσ µου και εκ τησ γησ ησ εγενηθην οσ 
ελαλησεν µοι και ωµοσεν µοι λεγων σοι δωσω την γην 
ταυτην και τω σπερµατι σου αυτοσ αποστελει τον 
αγγελον αυτου εµπροσθεν σου και ληµψη γυναικα τω 
υιω µου ισαακ εκειθεν8εαν δε µη θελη η γυνη 
πορευθηναι µετα σου εισ την γην ταυτην καθαροσ εση 
απο του ορκου τουτου µονον τον υιον µου µη 
αποστρεψησ εκει9και εθηκεν ο παισ την χειρα αυτου 
υπο τον µηρον αβρααµ του κυριου αυτου και ωµοσεν 
αυτω περι του ρηµατοσ τουτου10και ελαβεν ο παισ 
δεκα καµηλουσ απο των καµηλων του κυριου αυτου 
και απο παντων των αγαθων του κυριου αυτου µεθ′ 
εαυτου και αναστασ επορευθη εισ την µεσοποταµιαν 
εισ την πολιν ναχωρ11και εκοιµισεν τασ καµηλουσ 
εξω τησ πολεωσ παρα το φρεαρ του υδατοσ το προσ 
οψε ηνικα εκπορευονται αι υδρευοµεναι12και ειπεν 
κυριε ο θεοσ του κυριου µου αβρααµ ευοδωσον 
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εναντιον εµου σηµερον και ποιησον ελεοσ µετα του 
κυριου µου αβρααµ13ιδου εγω εστηκα επι τησ πηγησ 
του υδατοσ αι δε θυγατερεσ των οικουντων την πολιν 
εκπορευονται αντλησαι υδωρ14και εσται η παρθενοσ 
η αν εγω ειπω επικλινον την υδριαν σου ινα πιω και 
ειπη µοι πιε και τασ καµηλουσ σου ποτιω εωσ αν 
παυσωνται πινουσαι ταυτην ητοιµασασ τω παιδι σου 
ισαακ και εν τουτω γνωσοµαι οτι εποιησασ ελεοσ τω 
κυριω µου αβρααµ15και εγενετο προ του συντελεσαι 
αυτον λαλουντα εν τη διανοια και ιδου ρεβεκκα 
εξεπορευετο η τεχθεισα βαθουηλ υιω µελχασ τησ 
γυναικοσ ναχωρ αδελφου δε αβρααµ εχουσα την 
υδριαν επι των ωµων αυτησ16η δε παρθενοσ ην καλη 
τη οψει σφοδρα παρθενοσ ην ανηρ ουκ εγνω αυτην 
καταβασα δε επι την πηγην επλησεν την υδριαν και 
ανεβη17επεδραµεν δε ο παισ εισ συναντησιν αυτησ 
και ειπεν ποτισον µε µικρον υδωρ εκ τησ υδριασ 
σου18η δε ειπεν πιε κυριε και εσπευσεν και καθειλεν 
την υδριαν επι τον βραχιονα αυτησ και εποτισεν 
αυτον19εωσ επαυσατο πινων και ειπεν και ταισ 
καµηλοισ σου υδρευσοµαι εωσ αν πασαι πιωσιν20και 
εσπευσεν και εξεκενωσεν την υδριαν εισ το 
ποτιστηριον και εδραµεν ετι επι το φρεαρ αντλησαι και 
υδρευσατο πασαισ ταισ καµηλοισ21ο δε ανθρωποσ 

http://spindleworks.com/septuagint/Genesis.htm (65 of 165) [23/08/2004 04:52:04 p.m.]



Genesis - Septuagint

κατεµανθανεν αυτην και παρεσιωπα του γνωναι ει 
ευοδωκεν κυριοσ την οδον αυτου η ου22εγενετο δε 
ηνικα επαυσαντο πασαι αι καµηλοι πινουσαι ελαβεν ο 
ανθρωποσ ενωτια χρυσα ανα δραχµην ολκησ και δυο 
ψελια επι τασ χειρασ αυτησ δεκα χρυσων ολκη 
αυτων23και επηρωτησεν αυτην και ειπεν θυγατηρ 
τινοσ ει αναγγειλον µοι ει εστιν παρα τω πατρι σου 
τοποσ ηµιν καταλυσαι24και ειπεν αυτω θυγατηρ 
βαθουηλ ειµι εγω του µελχασ ον ετεκεν τω ναχωρ25και 
ειπεν αυτω και αχυρα και χορτασµατα πολλα παρ′ 
ηµιν και τοποσ του καταλυσαι26και ευδοκησασ ο 
ανθρωποσ προσεκυνησεν κυριω27και ειπεν ευλογητοσ 
κυριοσ ο θεοσ του κυριου µου αβρααµ οσ ουκ 
εγκατελιπεν την δικαιοσυνην αυτου και την αληθειαν 
απο του κυριου µου εµε ευοδωκεν κυριοσ εισ οικον του 
αδελφου του κυριου µου28και δραµουσα η παισ 
απηγγειλεν εισ τον οικον τησ µητροσ αυτησ κατα τα 
ρηµατα ταυτα29τη δε ρεβεκκα αδελφοσ ην ω ονοµα 
λαβαν και εδραµεν λαβαν προσ τον ανθρωπον εξω επι 
την πηγην30και εγενετο ηνικα ειδεν τα ενωτια και τα 
ψελια επι τασ χειρασ τησ αδελφησ αυτου και οτε 
ηκουσεν τα ρηµατα ρεβεκκασ τησ αδελφησ αυτου 
λεγουσησ ουτωσ λελαληκεν µοι ο ανθρωποσ και ηλθεν 
προσ τον ανθρωπον εστηκοτοσ αυτου επι των καµηλων 
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επι τησ πηγησ31και ειπεν αυτω δευρο εισελθε 
ευλογητοσ κυριοσ ινα τι εστηκασ εξω εγω δε ητοιµακα 
την οικιαν και τοπον ταισ καµηλοισ32εισηλθεν δε ο 
ανθρωποσ εισ την οικιαν και απεσαξεν τασ καµηλουσ 
και εδωκεν αχυρα και χορτασµατα ταισ καµηλοισ και 
υδωρ νιψασθαι τοισ ποσιν αυτου και τοισ ποσιν των 
ανδρων των µετ′ αυτου33και παρεθηκεν αυτοισ 
αρτουσ φαγειν και ειπεν ου µη φαγω εωσ του λαλησαι 
µε τα ρηµατα µου και ειπαν λαλησον34και ειπεν παισ 
αβρααµ εγω ειµι35κυριοσ δε ευλογησεν τον κυριον µου 
σφοδρα και υψωθη και εδωκεν αυτω προβατα και 
µοσχουσ αργυριον και χρυσιον παιδασ και παιδισκασ 
καµηλουσ και ονουσ36και ετεκεν σαρρα η γυνη του 
κυριου µου υιον ενα τω κυριω µου µετα το γηρασαι 
αυτον και εδωκεν αυτω οσα ην αυτω37και ωρκισεν µε 
ο κυριοσ µου λεγων ου ληµψη γυναικα τω υιω µου απο 
των θυγατερων των χαναναιων εν οισ εγω παροικω εν 
τη γη αυτων38αλλ′ η εισ τον οικον του πατροσ µου 
πορευση και εισ την φυλην µου και ληµψη γυναικα τω 
υιω µου εκειθεν39ειπα δε τω κυριω µου µηποτε ου 
πορευσεται η γυνη µετ′ εµου40και ειπεν µοι κυριοσ ω 
ευηρεστησα εναντιον αυτου αυτοσ αποστελει τον 
αγγελον αυτου µετα σου και ευοδωσει την οδον σου 
και ληµψη γυναικα τω υιω µου εκ τησ φυλησ µου και 
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εκ του οικου του πατροσ µου41τοτε αθωοσ εση απο 
τησ αρασ µου ηνικα γαρ εαν ελθησ εισ την εµην φυλην 
και µη σοι δωσιν και εση αθωοσ απο του ορκισµου 
µου42και ελθων σηµερον επι την πηγην ειπα κυριε ο 
θεοσ του κυριου µου αβρααµ ει συ ευοδοισ την οδον 
µου ην νυν εγω πορευοµαι επ′ αυτην43ιδου εγω 
εφεστηκα επι τησ πηγησ του υδατοσ και αι θυγατερεσ 
των ανθρωπων τησ πολεωσ εξελευσονται υδρευσασθαι 
υδωρ και εσται η παρθενοσ η αν εγω ειπω ποτισον µε 
µικρον υδωρ εκ τησ υδριασ σου44και ειπη µοι και συ 
πιε και ταισ καµηλοισ σου υδρευσοµαι αυτη η γυνη ην 
ητοιµασεν κυριοσ τω εαυτου θεραποντι ισαακ και εν 
τουτω γνωσοµαι οτι πεποιηκασ ελεοσ τω κυριω µου 
αβρααµ45και εγενετο προ του συντελεσαι µε λαλουντα 
εν τη διανοια ευθυσ ρεβεκκα εξεπορευετο εχουσα την 
υδριαν επι των ωµων και κατεβη επι την πηγην και 
υδρευσατο ειπα δε αυτη ποτισον µε46και σπευσασα 
καθειλεν την υδριαν αυτησ αφ′ εαυτησ και ειπεν πιε 
συ και τασ καµηλουσ σου ποτιω και επιον και τασ 
καµηλουσ µου εποτισεν47και ηρωτησα αυτην και ειπα 
τινοσ ει θυγατηρ η δε εφη θυγατηρ βαθουηλ ειµι του 
υιου ναχωρ ον ετεκεν αυτω µελχα και περιεθηκα αυτη 
τα ενωτια και τα ψελια περι τασ χειρασ αυτησ48και 
ευδοκησασ προσεκυνησα κυριω και ευλογησα κυριον 

http://spindleworks.com/septuagint/Genesis.htm (68 of 165) [23/08/2004 04:52:04 p.m.]



Genesis - Septuagint

τον θεον του κυριου µου αβρααµ οσ ευοδωσεν µοι εν 
οδω αληθειασ λαβειν την θυγατερα του αδελφου του 
κυριου µου τω υιω αυτου49ει ουν ποιειτε υµεισ ελεοσ 
και δικαιοσυνην προσ τον κυριον µου απαγγειλατε µοι 
ει δε µη απαγγειλατε µοι ινα επιστρεψω εισ δεξιαν η 
εισ αριστεραν50αποκριθεισ δε λαβαν και βαθουηλ 
ειπαν παρα κυριου εξηλθεν το προσταγµα τουτο ου 
δυνησοµεθα ουν σοι αντειπειν κακον καλω51ιδου 
ρεβεκκα ενωπιον σου λαβων αποτρεχε και εστω γυνη 
τω υιω του κυριου σου καθα ελαλησεν 
κυριοσ52εγενετο δε εν τω ακουσαι τον παιδα τον 
αβρααµ των ρηµατων τουτων προσεκυνησεν επι την 
γην κυριω53και εξενεγκασ ο παισ σκευη αργυρα και 
χρυσα και ιµατισµον εδωκεν ρεβεκκα και δωρα εδωκεν 
τω αδελφω αυτησ και τη µητρι αυτησ54και εφαγον και 
επιον αυτοσ και οι ανδρεσ οι µετ′ αυτου οντεσ και 
εκοιµηθησαν και αναστασ πρωι ειπεν εκπεµψατε µε 
ινα απελθω προσ τον κυριον µου55ειπαν δε οι αδελφοι 
αυτησ και η µητηρ µεινατω η παρθενοσ µεθ′ ηµων 
ηµερασ ωσει δεκα και µετα ταυτα απελευσεται56ο δε 
ειπεν προσ αυτουσ µη κατεχετε µε και κυριοσ 
ευοδωσεν την οδον µου εκπεµψατε µε ινα απελθω προσ 
τον κυριον µου57οι δε ειπαν καλεσωµεν την παιδα και 
ερωτησωµεν το στοµα αυτησ58και εκαλεσαν ρεβεκκαν 
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και ειπαν αυτη πορευση µετα του ανθρωπου τουτου η 
δε ειπεν πορευσοµαι59και εξεπεµψαν ρεβεκκαν την 
αδελφην αυτων και τα υπαρχοντα αυτησ και τον 
παιδα τον αβρααµ και τουσ µετ′ αυτου60και 
ευλογησαν ρεβεκκαν την αδελφην αυτων και ειπαν 
αυτη αδελφη ηµων ει γινου εισ χιλιαδασ µυριαδων και 
κληρονοµησατω το σπερµα σου τασ πολεισ των 
υπεναντιων61αναστασα δε ρεβεκκα και αι αβραι 
αυτησ επεβησαν επι τασ καµηλουσ και επορευθησαν 
µετα του ανθρωπου και αναλαβων ο παισ την 
ρεβεκκαν απηλθεν62ισαακ δε επορευετο δια τησ 
ερηµου κατα το φρεαρ τησ ορασεωσ αυτοσ δε κατωκει 
εν τη γη τη προσ λιβα63και εξηλθεν ισαακ 
αδολεσχησαι εισ το πεδιον το προσ δειλησ και 
αναβλεψασ τοισ οφθαλµοισ ειδεν καµηλουσ 
ερχοµενασ64και αναβλεψασα ρεβεκκα τοισ 
οφθαλµοισ ειδεν τον ισαακ και κατεπηδησεν απο τησ 
καµηλου65και ειπεν τω παιδι τισ εστιν ο ανθρωποσ 
εκεινοσ ο πορευοµενοσ εν τω πεδιω εισ συναντησιν 
ηµιν ειπεν δε ο παισ ουτοσ εστιν ο κυριοσ µου η δε 
λαβουσα το θεριστρον περιεβαλετο66και διηγησατο ο 
παισ τω ισαακ παντα τα ρηµατα α 
εποιησεν67εισηλθεν δε ισαακ εισ τον οικον τησ 
µητροσ αυτου και ελαβεν την ρεβεκκαν και εγενετο 
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αυτου γυνη και ηγαπησεν αυτην και παρεκληθη ισαακ 
περι σαρρασ τησ µητροσ αυτου

Chapter 25
1προσθεµενοσ δε αβρααµ ελαβεν γυναικα η ονοµα 
χεττουρα2ετεκεν δε αυτω τον ζεµραν και τον ιεξαν και 
τον µαδαν και τον µαδιαµ και τον ιεσβοκ και τον 
σωυε3ιεξαν δε εγεννησεν τον σαβα και τον θαιµαν και 
τον δαιδαν υιοι δε δαιδαν εγενοντο ραγουηλ και 
ναβδεηλ και ασσουριιµ και λατουσιιµ και 
λοωµιµ4υιοι δε µαδιαµ γαιφα και αφερ και ενωχ και 
αβιρα και ελραγα παντεσ ουτοι ησαν υιοι 
χεττουρασ5εδωκεν δε αβρααµ παντα τα υπαρχοντα 
αυτου ισαακ τω υιω αυτου6και τοισ υιοισ των 
παλλακων αυτου εδωκεν αβρααµ δοµατα και 
εξαπεστειλεν αυτουσ απο ισαακ του υιου αυτου ετι 
ζωντοσ αυτου προσ ανατολασ εισ γην 
ανατολων7ταυτα δε τα ετη ηµερων ζωησ αβρααµ οσα 
εζησεν εκατον εβδοµηκοντα πεντε ετη8και εκλιπων 
απεθανεν αβρααµ εν γηρει καλω πρεσβυτησ και 
πληρησ ηµερων και προσετεθη προσ τον λαον 
αυτου9και εθαψαν αυτον ισαακ και ισµαηλ οι υιοι 
αυτου εισ το σπηλαιον το διπλουν εισ τον αγρον εφρων 
του σααρ του χετταιου ο εστιν απεναντι µαµβρη10τον 
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αγρον και το σπηλαιον ο εκτησατο αβρααµ παρα των 
υιων χετ εκει εθαψαν αβρααµ και σαρραν την γυναικα 
αυτου11εγενετο δε µετα το αποθανειν αβρααµ 
ευλογησεν ο θεοσ ισαακ τον υιον αυτου και 
κατωκησεν ισαακ παρα το φρεαρ τησ ορασεωσ12αυται 
δε αι γενεσεισ ισµαηλ του υιου αβρααµ ον ετεκεν αγαρ 
η παιδισκη σαρρασ τω αβρααµ13και ταυτα τα 
ονοµατα των υιων ισµαηλ κατ′ ονοµα των γενεων 
αυτου πρωτοτοκοσ ισµαηλ ναβαιωθ και κηδαρ και 
ναβδεηλ και µασσαµ14και µασµα και ιδουµα και 
µασση15και χοδδαδ και θαιµαν και ιετουρ και ναφεσ 
και κεδµα16ουτοι εισιν οι υιοι ισµαηλ και ταυτα τα 
ονοµατα αυτων εν ταισ σκηναισ αυτων και εν ταισ 
επαυλεσιν αυτων δωδεκα αρχοντεσ κατα εθνη 
αυτων17και ταυτα τα ετη τησ ζωησ ισµαηλ εκατον 
τριακοντα επτα ετη και εκλιπων απεθανεν και 
προσετεθη προσ το γενοσ αυτου18κατωκησεν δε απο 
ευιλατ εωσ σουρ η εστιν κατα προσωπον αιγυπτου εωσ 
ελθειν προσ ασσυριουσ κατα προσωπον παντων των 
αδελφων αυτου κατωκησεν19και αυται αι γενεσεισ 
ισαακ του υιου αβρααµ αβρααµ εγεννησεν τον 
ισαακ20ην δε ισαακ ετων τεσσαρακοντα οτε ελαβεν 
την ρεβεκκαν θυγατερα βαθουηλ του συρου εκ τησ 
µεσοποταµιασ αδελφην λαβαν του συρου εαυτω 
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γυναικα21εδειτο δε ισαακ κυριου περι ρεβεκκασ τησ 
γυναικοσ αυτου οτι στειρα ην επηκουσεν δε αυτου ο 
θεοσ και ελαβεν εν γαστρι ρεβεκκα η γυνη 
αυτου22εσκιρτων δε τα παιδια εν αυτη ειπεν δε ει 
ουτωσ µοι µελλει γινεσθαι ινα τι µοι τουτο επορευθη δε 
πυθεσθαι παρα κυριου23και ειπεν κυριοσ αυτη δυο 
εθνη εν τη γαστρι σου εισιν και δυο λαοι εκ τησ 
κοιλιασ σου διασταλησονται και λαοσ λαου υπερεξει 
και ο µειζων δουλευσει τω ελασσονι24και 
επληρωθησαν αι ηµεραι του τεκειν αυτην και τηδε ην 
διδυµα εν τη κοιλια αυτησ25εξηλθεν δε ο υιοσ ο 
πρωτοτοκοσ πυρρακησ ολοσ ωσει δορα δασυσ 
επωνοµασεν δε το ονοµα αυτου ησαυ26και µετα τουτο 
εξηλθεν ο αδελφοσ αυτου και η χειρ αυτου 
επειληµµενη τησ πτερνησ ησαυ και εκαλεσεν το ονοµα 
αυτου ιακωβ ισαακ δε ην ετων εξηκοντα οτε ετεκεν 
αυτουσ ρεβεκκα27ηυξηθησαν δε οι νεανισκοι και ην 
ησαυ ανθρωποσ ειδωσ κυνηγειν αγροικοσ ιακωβ δε ην 
ανθρωποσ απλαστοσ οικων οικιαν28ηγαπησεν δε 
ισαακ τον ησαυ οτι η θηρα αυτου βρωσισ αυτω 
ρεβεκκα δε ηγαπα τον ιακωβ29ηψησεν δε ιακωβ εψεµα 
ηλθεν δε ησαυ εκ του πεδιου εκλειπων30και ειπεν 
ησαυ τω ιακωβ γευσον µε απο του εψεµατοσ του 
πυρρου τουτου οτι εκλειπω δια τουτο εκληθη το ονοµα 
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αυτου εδωµ31ειπεν δε ιακωβ τω ησαυ αποδου µοι 
σηµερον τα πρωτοτοκια σου εµοι32ειπεν δε ησαυ ιδου 
εγω πορευοµαι τελευταν και ινα τι µοι ταυτα τα 
πρωτοτοκια33και ειπεν αυτω ιακωβ οµοσον µοι 
σηµερον και ωµοσεν αυτω απεδοτο δε ησαυ τα 
πρωτοτοκια τω ιακωβ34ιακωβ δε εδωκεν τω ησαυ 
αρτον και εψεµα φακου και εφαγεν και επιεν και 
αναστασ ωχετο και εφαυλισεν ησαυ τα πρωτοτοκια

Chapter 26
1εγενετο δε λιµοσ επι τησ γησ χωρισ του λιµου του 
προτερον οσ εγενετο εν τω χρονω τω αβρααµ επορευθη 
δε ισαακ προσ αβιµελεχ βασιλεα φυλιστιιµ εισ 
γεραρα2ωφθη δε αυτω κυριοσ και ειπεν µη καταβησ 
εισ αιγυπτον κατοικησον δε εν τη γη η αν σοι ειπω3και 
παροικει εν τη γη ταυτη και εσοµαι µετα σου και 
ευλογησω σε σοι γαρ και τω σπερµατι σου δωσω πασαν 
την γην ταυτην και στησω τον ορκον µου ον ωµοσα 
αβρααµ τω πατρι σου4και πληθυνω το σπερµα σου ωσ 
τουσ αστερασ του ουρανου και δωσω τω σπερµατι σου 
πασαν την γην ταυτην και ενευλογηθησονται εν τω 
σπερµατι σου παντα τα εθνη τησ γησ5ανθ′ ων 
υπηκουσεν αβρααµ ο πατηρ σου τησ εµησ φωνησ και 
εφυλαξεν τα προσταγµατα µου και τασ εντολασ µου 
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και τα δικαιωµατα µου και τα νοµιµα µου6και 
κατωκησεν ισαακ εν γεραροισ7επηρωτησαν δε οι 
ανδρεσ του τοπου περι ρεβεκκασ τησ γυναικοσ αυτου 
και ειπεν αδελφη µου εστιν εφοβηθη γαρ ειπειν οτι 
γυνη µου εστιν µηποτε αποκτεινωσιν αυτον οι ανδρεσ 
του τοπου περι ρεβεκκασ οτι ωραια τη οψει ην8εγενετο 
δε πολυχρονιοσ εκει παρακυψασ δε αβιµελεχ ο 
βασιλευσ γεραρων δια τησ θυριδοσ ειδεν τον ισαακ 
παιζοντα µετα ρεβεκκασ τησ γυναικοσ 
αυτου9εκαλεσεν δε αβιµελεχ τον ισαακ και ειπεν αυτω 
αρα γε γυνη σου εστιν τι οτι ειπασ αδελφη µου εστιν 
ειπεν δε αυτω ισαακ ειπα γαρ µηποτε αποθανω δι′ 
αυτην10ειπεν δε αυτω αβιµελεχ τι τουτο εποιησασ 
ηµιν µικρου εκοιµηθη τισ του γενουσ µου µετα τησ 
γυναικοσ σου και επηγαγεσ εφ′ ηµασ 
αγνοιαν11συνεταξεν δε αβιµελεχ παντι τω λαω αυτου 
λεγων πασ ο απτοµενοσ του ανθρωπου τουτου η τησ 
γυναικοσ αυτου θανατου ενοχοσ εσται12εσπειρεν δε 
ισαακ εν τη γη εκεινη και ευρεν εν τω ενιαυτω εκεινω 
εκατοστευουσαν κριθην ευλογησεν δε αυτον 
κυριοσ13και υψωθη ο ανθρωποσ και προβαινων 
µειζων εγινετο εωσ ου µεγασ εγενετο σφοδρα14εγενετο 
δε αυτω κτηνη προβατων και κτηνη βοων και γεωργια 
πολλα εζηλωσαν δε αυτον οι φυλιστιιµ15και παντα τα 
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φρεατα α ωρυξαν οι παιδεσ του πατροσ αυτου εν τω 
χρονω του πατροσ αυτου ενεφραξαν αυτα οι φυλιστιιµ 
και επλησαν αυτα γησ16ειπεν δε αβιµελεχ προσ ισαακ 
απελθε αφ′ ηµων οτι δυνατωτεροσ ηµων εγενου 
σφοδρα17και απηλθεν εκειθεν ισαακ και κατελυσεν εν 
τη φαραγγι γεραρων και κατωκησεν εκει18και παλιν 
ισαακ ωρυξεν τα φρεατα του υδατοσ α ωρυξαν οι 
παιδεσ αβρααµ του πατροσ αυτου και ενεφραξαν αυτα 
οι φυλιστιιµ µετα το αποθανειν αβρααµ τον πατερα 
αυτου και επωνοµασεν αυτοισ ονοµατα κατα τα 
ονοµατα α επωνοµασεν αβρααµ ο πατηρ αυτου19και 
ωρυξαν οι παιδεσ ισαακ εν τη φαραγγι γεραρων και 
ευρον εκει φρεαρ υδατοσ ζωντοσ20και εµαχεσαντο οι 
ποιµενεσ γεραρων µετα των ποιµενων ισαακ 
φασκοντεσ αυτων ειναι το υδωρ και εκαλεσεν το 
ονοµα του φρεατοσ αδικια ηδικησαν γαρ 
αυτον21απαρασ δε ισαακ εκειθεν ωρυξεν φρεαρ ετερον 
εκρινοντο δε και περι εκεινου και επωνοµασεν το 
ονοµα αυτου εχθρια22απαρασ δε εκειθεν ωρυξεν 
φρεαρ ετερον και ουκ εµαχεσαντο περι αυτου και 
επωνοµασεν το ονοµα αυτου ευρυχωρια λεγων διοτι 
νυν επλατυνεν κυριοσ ηµιν και ηυξησεν ηµασ επι τησ 
γησ23ανεβη δε εκειθεν επι το φρεαρ του ορκου24και 
ωφθη αυτω κυριοσ εν τη νυκτι εκεινη και ειπεν εγω ειµι 
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ο θεοσ αβρααµ του πατροσ σου µη φοβου µετα σου 
γαρ ειµι και ηυλογηκα σε και πληθυνω το σπερµα σου 
δια αβρααµ τον πατερα σου25και ωκοδοµησεν εκει 
θυσιαστηριον και επεκαλεσατο το ονοµα κυριου και 
επηξεν εκει την σκηνην αυτου ωρυξαν δε εκει οι 
παιδεσ ισαακ φρεαρ26και αβιµελεχ επορευθη προσ 
αυτον απο γεραρων και οχοζαθ ο νυµφαγωγοσ αυτου 
και φικολ ο αρχιστρατηγοσ τησ δυναµεωσ αυτου27και 
ειπεν αυτοισ ισαακ ινα τι ηλθατε προσ µε υµεισ δε 
εµισησατε µε και απεστειλατε µε αφ′ υµων28και ειπαν 
ιδοντεσ εωρακαµεν οτι ην κυριοσ µετα σου και 
ειπαµεν γενεσθω αρα ανα µεσον ηµων και ανα µεσον 
σου και διαθησοµεθα µετα σου διαθηκην29µη 
ποιησειν µεθ′ ηµων κακον καθοτι ηµεισ σε ουκ 
εβδελυξαµεθα και ον τροπον εχρησαµεθα σοι καλωσ 
και εξαπεστειλαµεν σε µετ′ ειρηνησ και νυν συ 
ευλογητοσ υπο κυριου30και εποιησεν αυτοισ δοχην 
και εφαγον και επιον31και ανασταντεσ το πρωι 
ωµοσαν ανθρωποσ τω πλησιον αυτου και εξαπεστειλεν 
αυτουσ ισαακ και απωχοντο απ′ αυτου µετα 
σωτηριασ32εγενετο δε εν τη ηµερα εκεινη και 
παραγενοµενοι οι παιδεσ ισαακ απηγγειλαν αυτω περι 
του φρεατοσ ου ωρυξαν και ειπαν ουχ ευροµεν 
υδωρ33και εκαλεσεν αυτο ορκοσ δια τουτο ονοµα τη 
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πολει φρεαρ ορκου εωσ τησ σηµερον ηµερασ34ην δε 
ησαυ ετων τεσσαρακοντα και ελαβεν γυναικα ιουδιν 
την θυγατερα βεηρ του χετταιου και την βασεµµαθ 
θυγατερα αιλων του ευαιου35και ησαν εριζουσαι τω 
ισαακ και τη ρεβεκκα

Chapter 27
1εγενετο δε µετα το γηρασαι ισαακ και ηµβλυνθησαν 
οι οφθαλµοι αυτου του οραν και εκαλεσεν ησαυ τον 
υιον αυτου τον πρεσβυτερον και ειπεν αυτω υιε µου 
και ειπεν ιδου εγω2και ειπεν ιδου γεγηρακα και ου 
γινωσκω την ηµεραν τησ τελευτησ µου3νυν ουν λαβε 
το σκευοσ σου την τε φαρετραν και το τοξον και 
εξελθε εισ το πεδιον και θηρευσον µοι θηραν4και 
ποιησον µοι εδεσµατα ωσ φιλω εγω και ενεγκε µοι ινα 
φαγω οπωσ ευλογηση σε η ψυχη µου πριν αποθανειν 
µε5ρεβεκκα δε ηκουσεν λαλουντοσ ισαακ προσ ησαυ 
τον υιον αυτου επορευθη δε ησαυ εισ το πεδιον 
θηρευσαι θηραν τω πατρι αυτου6ρεβεκκα δε ειπεν 
προσ ιακωβ τον υιον αυτησ τον ελασσω ιδε εγω 
ηκουσα του πατροσ σου λαλουντοσ προσ ησαυ τον 
αδελφον σου λεγοντοσ7ενεγκον µοι θηραν και ποιησον 
µοι εδεσµατα και φαγων ευλογησω σε εναντιον κυριου 
προ του αποθανειν µε8νυν ουν υιε ακουσον µου καθα 
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εγω σοι εντελλοµαι9και πορευθεισ εισ τα προβατα 
λαβε µοι εκειθεν δυο εριφουσ απαλουσ και καλουσ και 
ποιησω αυτουσ εδεσµατα τω πατρι σου ωσ φιλει10και 
εισοισεισ τω πατρι σου και φαγεται οπωσ ευλογηση σε 
ο πατηρ σου προ του αποθανειν αυτον11ειπεν δε ιακωβ 
προσ ρεβεκκαν την µητερα αυτου εστιν ησαυ ο 
αδελφοσ µου ανηρ δασυσ εγω δε ανηρ λειοσ12µηποτε 
ψηλαφηση µε ο πατηρ µου και εσοµαι εναντιον αυτου 
ωσ καταφρονων και επαξω επ′ εµαυτον καταραν και 
ουκ ευλογιαν13ειπεν δε αυτω η µητηρ επ′ εµε η καταρα 
σου τεκνον µονον υπακουσον τησ φωνησ µου και 
πορευθεισ ενεγκε µοι14πορευθεισ δε ελαβεν και 
ηνεγκεν τη µητρι και εποιησεν η µητηρ αυτου 
εδεσµατα καθα εφιλει ο πατηρ αυτου15και λαβουσα 
ρεβεκκα την στολην ησαυ του υιου αυτησ του 
πρεσβυτερου την καλην η ην παρ′ αυτη εν τω οικω 
ενεδυσεν ιακωβ τον υιον αυτησ τον νεωτερον16και τα 
δερµατα των εριφων περιεθηκεν επι τουσ βραχιονασ 
αυτου και επι τα γυµνα του τραχηλου αυτου17και 
εδωκεν τα εδεσµατα και τουσ αρτουσ ουσ εποιησεν εισ 
τασ χειρασ ιακωβ του υιου αυτησ18και εισηνεγκεν τω 
πατρι αυτου ειπεν δε πατερ ο δε ειπεν ιδου εγω τισ ει συ 
τεκνον19και ειπεν ιακωβ τω πατρι αυτου εγω ησαυ ο 
πρωτοτοκοσ σου εποιησα καθα ελαλησασ µοι 
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αναστασ καθισον και φαγε τησ θηρασ µου οπωσ 
ευλογηση µε η ψυχη σου20ειπεν δε ισαακ τω υιω 
αυτου τι τουτο ο ταχυ ευρεσ ω τεκνον ο δε ειπεν ο 
παρεδωκεν κυριοσ ο θεοσ σου εναντιον µου21ειπεν δε 
ισαακ τω ιακωβ εγγισον µοι και ψηλαφησω σε τεκνον 
ει συ ει ο υιοσ µου ησαυ η ου22ηγγισεν δε ιακωβ προσ 
ισαακ τον πατερα αυτου και εψηλαφησεν αυτον και 
ειπεν η µεν φωνη φωνη ιακωβ αι δε χειρεσ χειρεσ 
ησαυ23και ουκ επεγνω αυτον ησαν γαρ αι χειρεσ 
αυτου ωσ αι χειρεσ ησαυ του αδελφου αυτου δασειαι 
και ηυλογησεν αυτον24και ειπεν συ ει ο υιοσ µου 
ησαυ ο δε ειπεν εγω25και ειπεν προσαγαγε µοι και 
φαγοµαι απο τησ θηρασ σου τεκνον ινα ευλογηση σε η 
ψυχη µου και προσηγαγεν αυτω και εφαγεν και 
εισηνεγκεν αυτω οινον και επιεν26και ειπεν αυτω 
ισαακ ο πατηρ αυτου εγγισον µοι και φιλησον µε 
τεκνον27και εγγισασ εφιλησεν αυτον και ωσφρανθη 
την οσµην των ιµατιων αυτου και ηυλογησεν αυτον 
και ειπεν ιδου οσµη του υιου µου ωσ οσµη αγρου 
πληρουσ ον ηυλογησεν κυριοσ28και δωη σοι ο θεοσ 
απο τησ δροσου του ουρανου και απο τησ πιοτητοσ 
τησ γησ και πληθοσ σιτου και οινου29και 
δουλευσατωσαν σοι εθνη και προσκυνησουσιν σοι 
αρχοντεσ και γινου κυριοσ του αδελφου σου και 
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προσκυνησουσιν σοι οι υιοι του πατροσ σου ο 
καταρωµενοσ σε επικαταρατοσ ο δε ευλογων σε 
ευλογηµενοσ30και εγενετο µετα το παυσασθαι ισαακ 
ευλογουντα ιακωβ τον υιον αυτου και εγενετο ωσ 
εξηλθεν ιακωβ απο προσωπου ισαακ του πατροσ 
αυτου και ησαυ ο αδελφοσ αυτου ηλθεν απο τησ 
θηρασ31και εποιησεν και αυτοσ εδεσµατα και 
προσηνεγκεν τω πατρι αυτου και ειπεν τω πατρι 
αναστητω ο πατηρ µου και φαγετω τησ θηρασ του υιου 
αυτου οπωσ ευλογηση µε η ψυχη σου32και ειπεν αυτω 
ισαακ ο πατηρ αυτου τισ ει συ ο δε ειπεν εγω ειµι ο 
υιοσ σου ο πρωτοτοκοσ ησαυ33εξεστη δε ισαακ 
εκστασιν µεγαλην σφοδρα και ειπεν τισ ουν ο 
θηρευσασ µοι θηραν και εισενεγκασ µοι και εφαγον 
απο παντων προ του σε ελθειν και ηυλογησα αυτον και 
ευλογηµενοσ εστω34εγενετο δε ηνικα ηκουσεν ησαυ τα 
ρηµατα ισαακ του πατροσ αυτου ανεβοησεν φωνην 
µεγαλην και πικραν σφοδρα και ειπεν ευλογησον δη 
καµε πατερ35ειπεν δε αυτω ελθων ο αδελφοσ σου µετα 
δολου ελαβεν την ευλογιαν σου36και ειπεν δικαιωσ 
εκληθη το ονοµα αυτου ιακωβ επτερνικεν γαρ µε ηδη 
δευτερον τουτο τα τε πρωτοτοκια µου ειληφεν και νυν 
ειληφεν την ευλογιαν µου και ειπεν ησαυ τω πατρι 
αυτου ουχ υπελιπω µοι ευλογιαν πατερ37αποκριθεισ 
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δε ισαακ ειπεν τω ησαυ ει κυριον αυτον εποιησα σου 
και παντασ τουσ αδελφουσ αυτου εποιησα αυτου 
οικετασ σιτω και οινω εστηρισα αυτον σοι δε τι 
ποιησω τεκνον38ειπεν δε ησαυ προσ τον πατερα αυτου 
µη ευλογια µια σοι εστιν πατερ ευλογησον δη καµε 
πατερ κατανυχθεντοσ δε ισαακ ανεβοησεν φωνην 
ησαυ και εκλαυσεν39αποκριθεισ δε ισαακ ο πατηρ 
αυτου ειπεν αυτω ιδου απο τησ πιοτητοσ τησ γησ 
εσται η κατοικησισ σου και απο τησ δροσου του 
ουρανου ανωθεν40και επι τη µαχαιρη σου ζηση και 
τω αδελφω σου δουλευσεισ εσται δε ηνικα εαν 
καθελησ και εκλυσεισ τον ζυγον αυτου απο του 
τραχηλου σου41και ενεκοτει ησαυ τω ιακωβ περι τησ 
ευλογιασ ησ ευλογησεν αυτον ο πατηρ αυτου ειπεν δε 
ησαυ εν τη διανοια εγγισατωσαν αι ηµεραι του 
πενθουσ του πατροσ µου ινα αποκτεινω ιακωβ τον 
αδελφον µου42απηγγελη δε ρεβεκκα τα ρηµατα ησαυ 
του υιου αυτησ του πρεσβυτερου και πεµψασα 
εκαλεσεν ιακωβ τον υιον αυτησ τον νεωτερον και 
ειπεν αυτω ιδου ησαυ ο αδελφοσ σου απειλει σοι του 
αποκτειναι σε43νυν ουν τεκνον ακουσον µου τησ 
φωνησ και αναστασ αποδραθι εισ την µεσοποταµιαν 
προσ λαβαν τον αδελφον µου εισ χαρραν44και 
οικησον µετ′ αυτου ηµερασ τινασ εωσ του αποστρεψαι 
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τον θυµον45και την οργην του αδελφου σου απο σου 
και επιλαθηται α πεποιηκασ αυτω και αποστειλασα 
µεταπεµψοµαι σε εκειθεν µηποτε ατεκνωθω απο των 
δυο υµων εν ηµερα µια46ειπεν δε ρεβεκκα προσ ισαακ 
προσωχθικα τη ζωη µου δια τασ θυγατερασ των υιων 
χετ ει ληµψεται ιακωβ γυναικα απο των θυγατερων τησ 
γησ ταυτησ ινα τι µοι ζην

Chapter 28
1προσκαλεσαµενοσ δε ισαακ τον ιακωβ ευλογησεν 
αυτον και ενετειλατο αυτω λεγων ου ληµψη γυναικα 
εκ των θυγατερων χανααν2αναστασ αποδραθι εισ την 
µεσοποταµιαν εισ τον οικον βαθουηλ του πατροσ τησ 
µητροσ σου και λαβε σεαυτω εκειθεν γυναικα εκ των 
θυγατερων λαβαν του αδελφου τησ µητροσ σου3ο δε 
θεοσ µου ευλογησαι σε και αυξησαι σε και πληθυναι 
σε και εση εισ συναγωγασ εθνων4και δωη σοι την 
ευλογιαν αβρααµ του πατροσ µου σοι και τω σπερµατι 
σου µετα σε κληρονοµησαι την γην τησ παροικησεωσ 
σου ην εδωκεν ο θεοσ τω αβρααµ5και απεστειλεν 
ισαακ τον ιακωβ και επορευθη εισ την µεσοποταµιαν 
προσ λαβαν τον υιον βαθουηλ του συρου αδελφον δε 
ρεβεκκασ τησ µητροσ ιακωβ και ησαυ6ειδεν δε ησαυ 
οτι ευλογησεν ισαακ τον ιακωβ και απωχετο εισ την 
µεσοποταµιαν συριασ λαβειν εαυτω εκειθεν γυναικα 
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εν τω ευλογειν αυτον και ενετειλατο αυτω λεγων ου 
ληµψη γυναικα απο των θυγατερων χανααν7και 
ηκουσεν ιακωβ του πατροσ και τησ µητροσ αυτου και 
επορευθη εισ την µεσοποταµιαν συριασ8και ειδεν 
ησαυ οτι πονηραι εισιν αι θυγατερεσ χανααν εναντιον 
ισαακ του πατροσ αυτου9και επορευθη ησαυ προσ 
ισµαηλ και ελαβεν την µαελεθ θυγατερα ισµαηλ του 
υιου αβρααµ αδελφην ναβαιωθ προσ ταισ γυναιξιν 
αυτου γυναικα10και εξηλθεν ιακωβ απο του φρεατοσ 
του ορκου και επορευθη εισ χαρραν11και απηντησεν 
τοπω και εκοιµηθη εκει εδυ γαρ ο ηλιοσ και ελαβεν 
απο των λιθων του τοπου και εθηκεν προσ κεφαλησ 
αυτου και εκοιµηθη εν τω τοπω εκεινω12και 
ενυπνιασθη και ιδου κλιµαξ εστηριγµενη εν τη γη ησ η 
κεφαλη αφικνειτο εισ τον ουρανον και οι αγγελοι του 
θεου ανεβαινον και κατεβαινον επ′ αυτησ13ο δε 
κυριοσ επεστηρικτο επ′ αυτησ και ειπεν εγω κυριοσ ο 
θεοσ αβρααµ του πατροσ σου και ο θεοσ ισαακ µη 
φοβου η γη εφ′ ησ συ καθευδεισ επ′ αυτησ σοι δωσω 
αυτην και τω σπερµατι σου14και εσται το σπερµα σου 
ωσ η αµµοσ τησ γησ και πλατυνθησεται επι θαλασσαν 
και επι λιβα και επι βορραν και επ′ ανατολασ και 
ενευλογηθησονται εν σοι πασαι αι φυλαι τησ γησ και 
εν τω σπερµατι σου15και ιδου εγω µετα σου 
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διαφυλασσων σε εν τη οδω παση ου εαν πορευθησ και 
αποστρεψω σε εισ την γην ταυτην οτι ου µη σε 
εγκαταλιπω εωσ του ποιησαι µε παντα οσα ελαλησα 
σοι16και εξηγερθη ιακωβ απο του υπνου αυτου και 
ειπεν οτι εστιν κυριοσ εν τω τοπω τουτω εγω δε ουκ 
ηδειν17και εφοβηθη και ειπεν ωσ φοβεροσ ο τοποσ 
ουτοσ ουκ εστιν τουτο αλλ′ η οικοσ θεου και αυτη η 
πυλη του ουρανου18και ανεστη ιακωβ το πρωι και 
ελαβεν τον λιθον ον υπεθηκεν εκει προσ κεφαλησ 
αυτου και εστησεν αυτον στηλην και επεχεεν ελαιον 
επι το ακρον αυτησ19και εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα 
του τοπου εκεινου οικοσ θεου και ουλαµλουσ ην 
ονοµα τη πολει το προτερον20και ηυξατο ιακωβ ευχην 
λεγων εαν η κυριοσ ο θεοσ µετ′ εµου και διαφυλαξη µε 
εν τη οδω ταυτη η εγω πορευοµαι και δω µοι αρτον 
φαγειν και ιµατιον περιβαλεσθαι21και αποστρεψη µε 
µετα σωτηριασ εισ τον οικον του πατροσ µου και 
εσται µοι κυριοσ εισ θεον22και ο λιθοσ ουτοσ ον 
εστησα στηλην εσται µοι οικοσ θεου και παντων ων 
εαν µοι δωσ δεκατην αποδεκατωσω αυτα σοι .

Chapter 29
1και εξαρασ ιακωβ τουσ ποδασ επορευθη εισ γην 
ανατολων προσ λαβαν τον υιον βαθουηλ του συρου 
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αδελφον δε ρεβεκκασ µητροσ ιακωβ και ησαυ2και ορα 
και ιδου φρεαρ εν τω πεδιω ησαν δε εκει τρια ποιµνια 
προβατων αναπαυοµενα επ′ αυτου εκ γαρ του φρεατοσ 
εκεινου εποτιζον τα ποιµνια λιθοσ δε ην µεγασ επι τω 
στοµατι του φρεατοσ3και συνηγοντο εκει παντα τα 
ποιµνια και απεκυλιον τον λιθον απο του στοµατοσ 
του φρεατοσ και εποτιζον τα προβατα και 
απεκαθιστων τον λιθον επι το στοµα του φρεατοσ εισ 
τον τοπον αυτου4ειπεν δε αυτοισ ιακωβ αδελφοι ποθεν 
εστε υµεισ οι δε ειπαν εκ χαρραν εσµεν5ειπεν δε 
αυτοισ γινωσκετε λαβαν τον υιον ναχωρ οι δε ειπαν 
γινωσκοµεν6ειπεν δε αυτοισ υγιαινει οι δε ειπαν 
υγιαινει και ιδου ραχηλ η θυγατηρ αυτου ηρχετο µετα 
των προβατων7και ειπεν ιακωβ ετι εστιν ηµερα πολλη 
ουπω ωρα συναχθηναι τα κτηνη ποτισαντεσ τα 
προβατα απελθοντεσ βοσκετε8οι δε ειπαν ου 
δυνησοµεθα εωσ του συναχθηναι παντασ τουσ 
ποιµενασ και αποκυλισωσιν τον λιθον απο του 
στοµατοσ του φρεατοσ και ποτιουµεν τα προβατα9ετι 
αυτου λαλουντοσ αυτοισ και ραχηλ η θυγατηρ λαβαν 
ηρχετο µετα των προβατων του πατροσ αυτησ αυτη 
γαρ εβοσκεν τα προβατα του πατροσ αυτησ10εγενετο 
δε ωσ ειδεν ιακωβ την ραχηλ θυγατερα λαβαν αδελφου 
τησ µητροσ αυτου και τα προβατα λαβαν αδελφου τησ 
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µητροσ αυτου και προσελθων ιακωβ απεκυλισεν τον 
λιθον απο του στοµατοσ του φρεατοσ και εποτισεν τα 
προβατα λαβαν του αδελφου τησ µητροσ αυτου11και 
εφιλησεν ιακωβ την ραχηλ και βοησασ τη φωνη αυτου 
εκλαυσεν12και ανηγγειλεν τη ραχηλ οτι αδελφοσ του 
πατροσ αυτησ εστιν και οτι υιοσ ρεβεκκασ εστιν και 
δραµουσα απηγγειλεν τω πατρι αυτησ κατα τα ρηµατα 
ταυτα13εγενετο δε ωσ ηκουσεν λαβαν το ονοµα ιακωβ 
του υιου τησ αδελφησ αυτου εδραµεν εισ συναντησιν 
αυτω και περιλαβων αυτον εφιλησεν και εισηγαγεν 
αυτον εισ τον οικον αυτου και διηγησατο τω λαβαν 
παντασ τουσ λογουσ τουτουσ14και ειπεν αυτω λαβαν 
εκ των οστων µου και εκ τησ σαρκοσ µου ει συ και ην 
µετ′ αυτου µηνα ηµερων15ειπεν δε λαβαν τω ιακωβ οτι 
γαρ αδελφοσ µου ει ου δουλευσεισ µοι δωρεαν 
απαγγειλον µοι τισ ο µισθοσ σου εστιν16τω δε λαβαν 
δυο θυγατερεσ ονοµα τη µειζονι λεια και ονοµα τη 
νεωτερα ραχηλ17οι δε οφθαλµοι λειασ ασθενεισ ραχηλ 
δε καλη τω ειδει και ωραια τη οψει18ηγαπησεν δε 
ιακωβ την ραχηλ και ειπεν δουλευσω σοι επτα ετη περι 
ραχηλ τησ θυγατροσ σου τησ νεωτερασ19ειπεν δε 
αυτω λαβαν βελτιον δουναι µε αυτην σοι η δουναι µε 
αυτην ανδρι ετερω οικησον µετ′ εµου20και εδουλευσεν 
ιακωβ περι ραχηλ ετη επτα και ησαν εναντιον αυτου 
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ωσ ηµεραι ολιγαι παρα το αγαπαν αυτον αυτην21ειπεν 
δε ιακωβ προσ λαβαν αποδοσ την γυναικα µου 
πεπληρωνται γαρ αι ηµεραι µου οπωσ εισελθω προσ 
αυτην22συνηγαγεν δε λαβαν παντασ τουσ ανδρασ του 
τοπου και εποιησεν γαµον23και εγενετο εσπερα και 
λαβων λαβαν λειαν την θυγατερα αυτου εισηγαγεν 
αυτην προσ ιακωβ και εισηλθεν προσ αυτην 
ιακωβ24εδωκεν δε λαβαν λεια τη θυγατρι αυτου 
ζελφαν την παιδισκην αυτου αυτη παιδισκην25εγενετο 
δε πρωι και ιδου ην λεια ειπεν δε ιακωβ τω λαβαν τι 
τουτο εποιησασ µοι ου περι ραχηλ εδουλευσα παρα 
σοι και ινα τι παρελογισω µε26ειπεν δε λαβαν ουκ 
εστιν ουτωσ εν τω τοπω ηµων δουναι την νεωτεραν 
πριν η την πρεσβυτεραν27συντελεσον ουν τα εβδοµα 
ταυτησ και δωσω σοι και ταυτην αντι τησ εργασιασ 
ησ εργα παρ′ εµοι ετι επτα ετη ετερα28εποιησεν δε 
ιακωβ ουτωσ και ανεπληρωσεν τα εβδοµα ταυτησ και 
εδωκεν αυτω λαβαν ραχηλ την θυγατερα αυτου αυτω 
γυναικα29εδωκεν δε λαβαν ραχηλ τη θυγατρι αυτου 
βαλλαν την παιδισκην αυτου αυτη παιδισκην30και 
εισηλθεν προσ ραχηλ ηγαπησεν δε ραχηλ µαλλον η 
λειαν και εδουλευσεν αυτω επτα ετη ετερα31ιδων δε 
κυριοσ οτι µισειται λεια ηνοιξεν την µητραν αυτησ 
ραχηλ δε ην στειρα32και συνελαβεν λεια και ετεκεν 
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υιον τω ιακωβ εκαλεσεν δε το ονοµα αυτου ρουβην 
λεγουσα διοτι ειδεν µου κυριοσ την ταπεινωσιν νυν µε 
αγαπησει ο ανηρ µου33και συνελαβεν παλιν λεια και 
ετεκεν υιον δευτερον τω ιακωβ και ειπεν οτι ηκουσεν 
κυριοσ οτι µισουµαι και προσεδωκεν µοι και τουτον 
εκαλεσεν δε το ονοµα αυτου συµεων34και συνελαβεν 
ετι και ετεκεν υιον και ειπεν εν τω νυν καιρω προσ 
εµου εσται ο ανηρ µου ετεκον γαρ αυτω τρεισ υιουσ 
δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα αυτου λευι35και 
συλλαβουσα ετι ετεκεν υιον και ειπεν νυν ετι τουτο 
εξοµολογησοµαι κυριω δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα 
αυτου ιουδα και εστη του τικτειν

Chapter 30
1ιδουσα δε ραχηλ οτι ου τετοκεν τω ιακωβ και 
εζηλωσεν ραχηλ την αδελφην αυτησ και ειπεν τω 
ιακωβ δοσ µοι τεκνα ει δε µη τελευτησω εγω2εθυµωθη 
δε ιακωβ τη ραχηλ και ειπεν αυτη µη αντι θεου εγω 
ειµι οσ εστερησεν σε καρπον κοιλιασ3ειπεν δε ραχηλ 
τω ιακωβ ιδου η παιδισκη µου βαλλα εισελθε προσ 
αυτην και τεξεται επι των γονατων µου και 
τεκνοποιησοµαι καγω εξ αυτησ4και εδωκεν αυτω 
βαλλαν την παιδισκην αυτησ αυτω γυναικα εισηλθεν 
δε προσ αυτην ιακωβ5και συνελαβεν βαλλα η 
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παιδισκη ραχηλ και ετεκεν τω ιακωβ υιον6και ειπεν 
ραχηλ εκρινεν µοι ο θεοσ και επηκουσεν τησ φωνησ 
µου και εδωκεν µοι υιον δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα 
αυτου δαν7και συνελαβεν ετι βαλλα η παιδισκη 
ραχηλ και ετεκεν υιον δευτερον τω ιακωβ8και ειπεν 
ραχηλ συνελαβετο µοι ο θεοσ και συνανεστραφην τη 
αδελφη µου και ηδυνασθην και εκαλεσεν το ονοµα 
αυτου νεφθαλι9ειδεν δε λεια οτι εστη του τικτειν και 
ελαβεν ζελφαν την παιδισκην αυτησ και εδωκεν αυτην 
τω ιακωβ γυναικα10εισηλθεν δε προσ αυτην ιακωβ και 
συνελαβεν ζελφα η παιδισκη λειασ και ετεκεν τω 
ιακωβ υιον11και ειπεν λεια εν τυχη και επωνοµασεν το 
ονοµα αυτου γαδ12και συνελαβεν ζελφα η παιδισκη 
λειασ και ετεκεν ετι τω ιακωβ υιον δευτερον13και 
ειπεν λεια µακαρια εγω οτι µακαριζουσιν µε αι 
γυναικεσ και εκαλεσεν το ονοµα αυτου 
ασηρ14επορευθη δε ρουβην εν ηµεραισ θερισµου 
πυρων και ευρεν µηλα µανδραγορου εν τω αγρω και 
ηνεγκεν αυτα προσ λειαν την µητερα αυτου ειπεν δε 
ραχηλ τη λεια δοσ µοι των µανδραγορων του υιου 
σου15ειπεν δε λεια ουχ ικανον σοι οτι ελαβεσ τον 
ανδρα µου µη και τουσ µανδραγορασ του υιου µου 
ληµψη ειπεν δε ραχηλ ουχ ουτωσ κοιµηθητω µετα σου 
την νυκτα ταυτην αντι των µανδραγορων του υιου 
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σου16εισηλθεν δε ιακωβ εξ αγρου εσπερασ και 
εξηλθεν λεια εισ συναντησιν αυτω και ειπεν προσ µε 
εισελευση σηµερον µεµισθωµαι γαρ σε αντι των 
µανδραγορων του υιου µου και εκοιµηθη µετ′ αυτησ 
την νυκτα εκεινην17και επηκουσεν ο θεοσ λειασ και 
συλλαβουσα ετεκεν τω ιακωβ υιον πεµπτον18και ειπεν 
λεια εδωκεν ο θεοσ τον µισθον µου ανθ′ ου εδωκα την 
παιδισκην µου τω ανδρι µου και εκαλεσεν το ονοµα 
αυτου ισσαχαρ ο εστιν µισθοσ19και συνελαβεν ετι 
λεια και ετεκεν υιον εκτον τω ιακωβ20και ειπεν λεια 
δεδωρηται µοι ο θεοσ δωρον καλον εν τω νυν καιρω 
αιρετιει µε ο ανηρ µου ετεκον γαρ αυτω υιουσ εξ και 
εκαλεσεν το ονοµα αυτου ζαβουλων21και µετα τουτο 
ετεκεν θυγατερα και εκαλεσεν το ονοµα αυτησ 
δινα22εµνησθη δε ο θεοσ τησ ραχηλ και επηκουσεν 
αυτησ ο θεοσ και ανεωξεν αυτησ την µητραν23και 
συλλαβουσα ετεκεν τω ιακωβ υιον ειπεν δε ραχηλ 
αφειλεν ο θεοσ µου το ονειδοσ24και εκαλεσεν το 
ονοµα αυτου ιωσηφ λεγουσα προσθετω ο θεοσ µοι υιον 
ετερον25εγενετο δε ωσ ετεκεν ραχηλ τον ιωσηφ ειπεν 
ιακωβ τω λαβαν αποστειλον µε ινα απελθω εισ τον 
τοπον µου και εισ την γην µου26αποδοσ τασ γυναικασ 
µου και τα παιδια περι ων δεδουλευκα σοι ινα απελθω 
συ γαρ γινωσκεισ την δουλειαν ην δεδουλευκα 
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σοι27ειπεν δε αυτω λαβαν ει ευρον χαριν εναντιον σου 
οιωνισαµην αν ευλογησεν γαρ µε ο θεοσ τη ση 
εισοδω28διαστειλον τον µισθον σου προσ µε και 
δωσω29ειπεν δε αυτω ιακωβ συ γινωσκεισ α 
δεδουλευκα σοι και οσα ην κτηνη σου µετ′ 
εµου30µικρα γαρ ην οσα σοι ην εναντιον εµου και 
ηυξηθη εισ πληθοσ και ηυλογησεν σε κυριοσ επι τω 
ποδι µου νυν ουν ποτε ποιησω καγω εµαυτω 
οικον31και ειπεν αυτω λαβαν τι σοι δωσω ειπεν δε 
αυτω ιακωβ ου δωσεισ µοι ουθεν εαν ποιησησ µοι το 
ρηµα τουτο παλιν ποιµανω τα προβατα σου και 
φυλαξω32παρελθατω παντα τα προβατα σου σηµερον 
και διαχωρισον εκειθεν παν προβατον φαιον εν τοισ 
αρνασιν και παν διαλευκον και ραντον εν ταισ αιξιν 
εσται µοι µισθοσ33και επακουσεται µοι η δικαιοσυνη 
µου εν τη ηµερα τη αυριον οτι εστιν ο µισθοσ µου 
ενωπιον σου παν ο εαν µη η ραντον και διαλευκον εν 
ταισ αιξιν και φαιον εν τοισ αρνασιν κεκλεµµενον 
εσται παρ′ εµοι34ειπεν δε αυτω λαβαν εστω κατα το 
ρηµα σου35και διεστειλεν εν τη ηµερα εκεινη τουσ 
τραγουσ τουσ ραντουσ και τουσ διαλευκουσ και 
πασασ τασ αιγασ τασ ραντασ και τασ διαλευκουσ και 
παν ο ην λευκον εν αυτοισ και παν ο ην φαιον εν τοισ 
αρνασιν και εδωκεν δια χειροσ των υιων αυτου36και 
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απεστησεν οδον τριων ηµερων ανα µεσον αυτων και 
ανα µεσον ιακωβ ιακωβ δε εποιµαινεν τα προβατα 
λαβαν τα υπολειφθεντα37ελαβεν δε εαυτω ιακωβ 
ραβδον στυρακινην χλωραν και καρυινην και 
πλατανου και ελεπισεν αυτασ ιακωβ λεπισµατα λευκα 
περισυρων το χλωρον εφαινετο δε επι ταισ ραβδοισ το 
λευκον ο ελεπισεν ποικιλον38και παρεθηκεν τασ 
ραβδουσ ασ ελεπισεν εν ταισ ληνοισ των ποτιστηριων 
του υδατοσ ινα ωσ αν ελθωσιν τα προβατα πιειν 
ενωπιον των ραβδων ελθοντων αυτων εισ το 
πιειν39εγκισσησωσιν τα προβατα εισ τασ ραβδουσ και 
ετικτον τα προβατα διαλευκα και ποικιλα και 
σποδοειδη ραντα40τουσ δε αµνουσ διεστειλεν ιακωβ 
και εστησεν εναντιον των προβατων κριον διαλευκον 
και παν ποικιλον εν τοισ αµνοισ και διεχωρισεν εαυτω 
ποιµνια καθ′ εαυτον και ουκ εµιξεν αυτα εισ τα 
προβατα λαβαν41εγενετο δε εν τω καιρω ω 
ενεκισσησεν τα προβατα εν γαστρι λαµβανοντα 
εθηκεν ιακωβ τασ ραβδουσ εναντιον των προβατων εν 
ταισ ληνοισ του εγκισσησαι αυτα κατα τασ 
ραβδουσ42ηνικα δ′ αν ετεκον τα προβατα ουκ ετιθει 
εγενετο δε τα ασηµα του λαβαν τα δε επισηµα του 
ιακωβ43και επλουτησεν ο ανθρωποσ σφοδρα σφοδρα 
και εγενετο αυτω κτηνη πολλα και βοεσ και παιδεσ και 
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παιδισκαι και καµηλοι και ονοι

Chapter 31
1ηκουσεν δε ιακωβ τα ρηµατα των υιων λαβαν 
λεγοντων ειληφεν ιακωβ παντα τα του πατροσ ηµων 
και εκ των του πατροσ ηµων πεποιηκεν πασαν την 
δοξαν ταυτην2και ειδεν ιακωβ το προσωπον του λαβαν 
και ιδου ουκ ην προσ αυτον ωσ εχθεσ και τριτην 
ηµεραν3ειπεν δε κυριοσ προσ ιακωβ αποστρεφου εισ 
την γην του πατροσ σου και εισ την γενεαν σου και 
εσοµαι µετα σου4αποστειλασ δε ιακωβ εκαλεσεν 
ραχηλ και λειαν εισ το πεδιον ου τα ποιµνια5και ειπεν 
αυταισ ορω εγω το προσωπον του πατροσ υµων οτι ουκ 
εστιν προσ εµου ωσ εχθεσ και τριτην ηµεραν ο δε θεοσ 
του πατροσ µου ην µετ′ εµου6και αυται δε οιδατε οτι 
εν παση τη ισχυι µου δεδουλευκα τω πατρι υµων7ο δε 
πατηρ υµων παρεκρουσατο µε και ηλλαξεν τον µισθον 
µου των δεκα αµνων και ουκ εδωκεν αυτω ο θεοσ 
κακοποιησαι µε8εαν ουτωσ ειπη τα ποικιλα εσται σου 
µισθοσ και τεξεται παντα τα προβατα ποικιλα εαν δε 
ειπη τα λευκα εσται σου µισθοσ και τεξεται παντα τα 
προβατα λευκα9και αφειλατο ο θεοσ παντα τα κτηνη 
του πατροσ υµων και εδωκεν µοι αυτα10και εγενετο 
ηνικα ενεκισσων τα προβατα και ειδον τοισ οφθαλµοισ 
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αυτα εν τω υπνω και ιδου οι τραγοι και οι κριοι 
αναβαινοντεσ ησαν επι τα προβατα και τασ αιγασ 
διαλευκοι και ποικιλοι και σποδοειδεισ ραντοι11και 
ειπεν µοι ο αγγελοσ του θεου καθ′ υπνον ιακωβ εγω δε 
ειπα τι εστιν12και ειπεν αναβλεψον τοισ οφθαλµοισ 
σου και ιδε τουσ τραγουσ και τουσ κριουσ 
αναβαινοντασ επι τα προβατα και τασ αιγασ 
διαλευκουσ και ποικιλουσ και σποδοειδεισ ραντουσ 
εωρακα γαρ οσα σοι λαβαν ποιει13εγω ειµι ο θεοσ ο 
οφθεισ σοι εν τοπω θεου ου ηλειψασ µοι εκει στηλην 
και ηυξω µοι εκει ευχην νυν ουν αναστηθι και εξελθε 
εκ τησ γησ ταυτησ και απελθε εισ την γην τησ 
γενεσεωσ σου και εσοµαι µετα σου14και αποκριθεισα 
ραχηλ και λεια ειπαν αυτω µη εστιν ηµιν ετι µερισ η 
κληρονοµια εν τω οικω του πατροσ ηµων15ουχ ωσ αι 
αλλοτριαι λελογισµεθα αυτω πεπρακεν γαρ ηµασ και 
κατεφαγεν καταβρωσει το αργυριον ηµων16παντα τον 
πλουτον και την δοξαν ην αφειλατο ο θεοσ του πατροσ 
ηµων ηµιν εσται και τοισ τεκνοισ ηµων νυν ουν οσα 
ειρηκεν σοι ο θεοσ ποιει17αναστασ δε ιακωβ ελαβεν 
τασ γυναικασ αυτου και τα παιδια αυτου επι τασ 
καµηλουσ18και απηγαγεν παντα τα υπαρχοντα αυτου 
και πασαν την αποσκευην αυτου ην περιεποιησατο εν 
τη µεσοποταµια και παντα τα αυτου απελθειν προσ 
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ισαακ τον πατερα αυτου εισ γην χανααν19λαβαν δε 
ωχετο κειραι τα προβατα αυτου εκλεψεν δε ραχηλ τα 
ειδωλα του πατροσ αυτησ20εκρυψεν δε ιακωβ λαβαν 
τον συρον του µη αναγγειλαι αυτω οτι 
αποδιδρασκει21και απεδρα αυτοσ και παντα τα αυτου 
και διεβη τον ποταµον και ωρµησεν εισ το οροσ 
γαλααδ22ανηγγελη δε λαβαν τω συρω τη τριτη ηµερα 
οτι απεδρα ιακωβ23και παραλαβων παντασ τουσ 
αδελφουσ αυτου µεθ′ εαυτου εδιωξεν οπισω αυτου 
οδον ηµερων επτα και κατελαβεν αυτον εν τω ορει τω 
γαλααδ24ηλθεν δε ο θεοσ προσ λαβαν τον συρον καθ′ 
υπνον την νυκτα και ειπεν αυτω φυλαξαι σεαυτον 
µηποτε λαλησησ µετα ιακωβ πονηρα25και κατελαβεν 
λαβαν τον ιακωβ ιακωβ δε επηξεν την σκηνην αυτου 
εν τω ορει λαβαν δε εστησεν τουσ αδελφουσ αυτου εν 
τω ορει γαλααδ26ειπεν δε λαβαν τω ιακωβ τι εποιησασ 
ινα τι κρυφη απεδρασ και εκλοποφορησασ µε και 
απηγαγεσ τασ θυγατερασ µου ωσ αιχµαλωτιδασ 
µαχαιρα27και ει ανηγγειλασ µοι εξαπεστειλα αν σε 
µετ′ ευφροσυνησ και µετα µουσικων τυµπανων και 
κιθαρασ28ουκ ηξιωθην καταφιλησαι τα παιδια µου 
και τασ θυγατερασ µου νυν δε αφρονωσ επραξασ29και 
νυν ισχυει η χειρ µου κακοποιησαι σε ο δε θεοσ του 
πατροσ σου εχθεσ ειπεν προσ µε λεγων φυλαξαι 
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σεαυτον µηποτε λαλησησ µετα ιακωβ πονηρα30νυν 
ουν πεπορευσαι επιθυµια γαρ επεθυµησασ απελθειν 
εισ τον οικον του πατροσ σου ινα τι εκλεψασ τουσ 
θεουσ µου31αποκριθεισ δε ιακωβ ειπεν τω λαβαν ειπα 
γαρ µηποτε αφελησ τασ θυγατερασ σου απ′ εµου και 
παντα τα εµα32επιγνωθι τι εστιν των σων παρ′ εµοι και 
λαβε και ουκ επεγνω παρ′ αυτω ουθεν και ειπεν αυτω 
ιακωβ παρ′ ω εαν ευρησ τουσ θεουσ σου ου ζησεται 
εναντιον των αδελφων ηµων ουκ ηδει δε ιακωβ οτι 
ραχηλ η γυνη αυτου εκλεψεν αυτουσ33εισελθων δε 
λαβαν ηρευνησεν εισ τον οικον λειασ και ουχ ευρεν 
και εξελθων εκ του οικου λειασ ηρευνησεν τον οικον 
ιακωβ και εν τω οικω των δυο παιδισκων και ουχ ευρεν 
εισηλθεν δε και εισ τον οικον ραχηλ34ραχηλ δε ελαβεν 
τα ειδωλα και ενεβαλεν αυτα εισ τα σαγµατα τησ 
καµηλου και επεκαθισεν αυτοισ35και ειπεν τω πατρι 
αυτησ µη βαρεωσ φερε κυριε ου δυναµαι αναστηναι 
ενωπιον σου οτι το κατ′ εθισµον των γυναικων µοι 
εστιν ηρευνησεν δε λαβαν εν ολω τω οικω και ουχ 
ευρεν τα ειδωλα36ωργισθη δε ιακωβ και εµαχεσατο τω 
λαβαν αποκριθεισ δε ιακωβ ειπεν τω λαβαν τι το 
αδικηµα µου και τι το αµαρτηµα µου οτι κατεδιωξασ 
οπισω µου37και οτι ηρευνησασ παντα τα σκευη µου τι 
ευρεσ απο παντων των σκευων του οικου σου θεσ ωδε 
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εναντιον των αδελφων µου και των αδελφων σου και 
ελεγξατωσαν ανα µεσον των δυο ηµων38ταυτα µοι 
εικοσι ετη εγω ειµι µετα σου τα προβατα σου και αι 
αιγεσ σου ουκ ητεκνωθησαν κριουσ των προβατων 
σου ου κατεφαγον39θηριαλωτον ουκ ανενηνοχα σοι 
εγω απετιννυον παρ′ εµαυτου κλεµµατα ηµερασ και 
κλεµµατα νυκτοσ40εγινοµην τησ ηµερασ 
συγκαιοµενοσ τω καυµατι και παγετω τησ νυκτοσ και 
αφιστατο ο υπνοσ απο των οφθαλµων µου41ταυτα µοι 
εικοσι ετη εγω ειµι εν τη οικια σου εδουλευσα σοι δεκα 
τεσσαρα ετη αντι των δυο θυγατερων σου και εξ ετη εν 
τοισ προβατοισ σου και παρελογισω τον µισθον µου 
δεκα αµνασιν42ει µη ο θεοσ του πατροσ µου αβρααµ 
και ο φοβοσ ισαακ ην µοι νυν αν κενον µε 
εξαπεστειλασ την ταπεινωσιν µου και τον κοπον των 
χειρων µου ειδεν ο θεοσ και ηλεγξεν σε 
εχθεσ43αποκριθεισ δε λαβαν ειπεν τω ιακωβ αι 
θυγατερεσ θυγατερεσ µου και οι υιοι υιοι µου και τα 
κτηνη κτηνη µου και παντα οσα συ ορασ εµα εστιν 
και των θυγατερων µου τι ποιησω ταυταισ σηµερον η 
τοισ τεκνοισ αυτων οισ ετεκον44νυν ουν δευρο 
διαθωµεθα διαθηκην εγω και συ και εσται εισ 
µαρτυριον ανα µεσον εµου και σου ειπεν δε αυτω ιδου 
ουθεισ µεθ′ ηµων εστιν ιδε ο θεοσ µαρτυσ ανα µεσον 
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εµου και σου45λαβων δε ιακωβ λιθον εστησεν αυτον 
στηλην46ειπεν δε ιακωβ τοισ αδελφοισ αυτου 
συλλεγετε λιθουσ και συνελεξαν λιθουσ και εποιησαν 
βουνον και εφαγον και επιον εκει επι του βουνου και 
ειπεν αυτω λαβαν ο βουνοσ ουτοσ µαρτυρει ανα µεσον 
εµου και σου σηµερον47και εκαλεσεν αυτον λαβαν 
βουνοσ τησ µαρτυριασ ιακωβ δε εκαλεσεν αυτον 
βουνοσ µαρτυσ48ειπεν δε λαβαν τω ιακωβ ιδου ο 
βουνοσ ουτοσ και η στηλη αυτη ην εστησα ανα µεσον 
εµου και σου µαρτυρει ο βουνοσ ουτοσ και µαρτυρει η 
στηλη αυτη δια τουτο εκληθη το ονοµα αυτου βουνοσ 
µαρτυρει49και η ορασισ ην ειπεν επιδοι ο θεοσ ανα 
µεσον εµου και σου οτι αποστησοµεθα ετεροσ απο του 
ετερου50ει ταπεινωσεισ τασ θυγατερασ µου ει ληµψη 
γυναικασ επι ταισ θυγατρασιν µου ορα ουθεισ µεθ′ 
ηµων εστιν52εαν τε γαρ εγω µη διαβω προσ σε µηδε συ 
διαβησ προσ µε τον βουνον τουτον και την στηλην 
ταυτην επι κακια53ο θεοσ αβρααµ και ο θεοσ ναχωρ 
κρινει ανα µεσον ηµων και ωµοσεν ιακωβ κατα του 
φοβου του πατροσ αυτου ισαακ54και εθυσεν ιακωβ 
θυσιαν εν τω ορει και εκαλεσεν τουσ αδελφουσ αυτου 
και εφαγον και επιον και εκοιµηθησαν εν τω ορει

Chapter 32

http://spindleworks.com/septuagint/Genesis.htm (99 of 165) [23/08/2004 04:52:05 p.m.]



Genesis - Septuagint

1αναστασ δε λαβαν το πρωι κατεφιλησεν τουσ υιουσ 
αυτου και τασ θυγατερασ αυτου και ευλογησεν 
αυτουσ και αποστραφεισ λαβαν απηλθεν εισ τον τοπον 
αυτου2και ιακωβ απηλθεν εισ την εαυτου οδον και 
αναβλεψασ ειδεν παρεµβολην θεου παρεµβεβληκυιαν 
και συνηντησαν αυτω οι αγγελοι του θεου3ειπεν δε 
ιακωβ ηνικα ειδεν αυτουσ παρεµβολη θεου αυτη και 
εκαλεσεν το ονοµα του τοπου εκεινου 
παρεµβολαι4απεστειλεν δε ιακωβ αγγελουσ εµπροσθεν 
αυτου προσ ησαυ τον αδελφον αυτου εισ γην σηιρ εισ 
χωραν εδωµ5και ενετειλατο αυτοισ λεγων ουτωσ ερειτε 
τω κυριω µου ησαυ ουτωσ λεγει ο παισ σου ιακωβ µετα 
λαβαν παρωκησα και εχρονισα εωσ του νυν6και 
εγενοντο µοι βοεσ και ονοι και προβατα και παιδεσ και 
παιδισκαι και απεστειλα αναγγειλαι τω κυριω µου 
ησαυ ινα ευρη ο παισ σου χαριν εναντιον σου7και 
ανεστρεψαν οι αγγελοι προσ ιακωβ λεγοντεσ ηλθοµεν 
προσ τον αδελφον σου ησαυ και ιδου αυτοσ ερχεται 
εισ συναντησιν σοι και τετρακοσιοι ανδρεσ µετ′ 
αυτου8εφοβηθη δε ιακωβ σφοδρα και ηπορειτο και 
διειλεν τον λαον τον µετ′ αυτου και τουσ βοασ και τα 
προβατα εισ δυο παρεµβολασ9και ειπεν ιακωβ εαν 
ελθη ησαυ εισ παρεµβολην µιαν και εκκοψη αυτην 
εσται η παρεµβολη η δευτερα εισ το σωζεσθαι10ειπεν 
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δε ιακωβ ο θεοσ του πατροσ µου αβρααµ και ο θεοσ 
του πατροσ µου ισαακ κυριε ο ειπασ µοι αποτρεχε εισ 
την γην τησ γενεσεωσ σου και ευ σε 
ποιησω11ικανουται µοι απο πασησ δικαιοσυνησ και 
απο πασησ αληθειασ ησ εποιησασ τω παιδι σου εν γαρ 
τη ραβδω µου διεβην τον ιορδανην τουτον νυν δε 
γεγονα εισ δυο παρεµβολασ12εξελου µε εκ χειροσ του 
αδελφου µου ησαυ οτι φοβουµαι εγω αυτον µηποτε 
ελθων παταξη µε και µητερα επι τεκνοισ13συ δε ειπασ 
καλωσ ευ σε ποιησω και θησω το σπερµα σου ωσ την 
αµµον τησ θαλασσησ η ουκ αριθµηθησεται απο του 
πληθουσ14και εκοιµηθη εκει την νυκτα εκεινην και 
ελαβεν ων εφερεν δωρα και εξαπεστειλεν ησαυ τω 
αδελφω αυτου15αιγασ διακοσιασ τραγουσ εικοσι 
προβατα διακοσια κριουσ εικοσι16καµηλουσ 
θηλαζουσασ και τα παιδια αυτων τριακοντα βοασ 
τεσσαρακοντα ταυρουσ δεκα ονουσ εικοσι και 
πωλουσ δεκα17και εδωκεν δια χειροσ τοισ παισιν 
αυτου ποιµνιον κατα µονασ ειπεν δε τοισ παισιν 
αυτου προπορευεσθε εµπροσθεν µου και διαστηµα 
ποιειτε ανα µεσον ποιµνησ και ποιµνησ18και 
ενετειλατο τω πρωτω λεγων εαν σοι συναντηση ησαυ ο 
αδελφοσ µου και ερωτα σε λεγων τινοσ ει και που 
πορευη και τινοσ ταυτα τα προπορευοµενα σου19ερεισ 
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του παιδοσ σου ιακωβ δωρα απεσταλκεν τω κυριω µου 
ησαυ και ιδου αυτοσ οπισω ηµων20και ενετειλατο τω 
πρωτω και τω δευτερω και τω τριτω και πασι τοισ 
προπορευοµενοισ οπισω των ποιµνιων τουτων λεγων 
κατα το ρηµα τουτο λαλησατε ησαυ εν τω ευρειν υµασ 
αυτον21και ερειτε ιδου ο παισ σου ιακωβ παραγινεται 
οπισω ηµων ειπεν γαρ εξιλασοµαι το προσωπον αυτου 
εν τοισ δωροισ τοισ προπορευοµενοισ αυτου και µετα 
τουτο οψοµαι το προσωπον αυτου ισωσ γαρ 
προσδεξεται το προσωπον µου22και παρεπορευοντο τα 
δωρα κατα προσωπον αυτου αυτοσ δε εκοιµηθη την 
νυκτα εκεινην εν τη παρεµβολη23αναστασ δε την 
νυκτα εκεινην ελαβεν τασ δυο γυναικασ και τασ δυο 
παιδισκασ και τα ενδεκα παιδια αυτου και διεβη την 
διαβασιν του ιαβοκ24και ελαβεν αυτουσ και διεβη τον 
χειµαρρουν και διεβιβασεν παντα τα 
αυτου25υπελειφθη δε ιακωβ µονοσ και επαλαιεν 
ανθρωποσ µετ′ αυτου εωσ πρωι26ειδεν δε οτι ου 
δυναται προσ αυτον και ηψατο του πλατουσ του 
µηρου αυτου και εναρκησεν το πλατοσ του µηρου 
ιακωβ εν τω παλαιειν αυτον µετ′ αυτου27και ειπεν 
αυτω αποστειλον µε ανεβη γαρ ο ορθροσ ο δε ειπεν ου 
µη σε αποστειλω εαν µη µε ευλογησησ28ειπεν δε αυτω 
τι το ονοµα σου εστιν ο δε ειπεν ιακωβ29ειπεν δε αυτω 
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ου κληθησεται ετι το ονοµα σου ιακωβ αλλα ισραηλ 
εσται το ονοµα σου οτι ενισχυσασ µετα θεου και µετα 
ανθρωπων δυνατοσ30ηρωτησεν δε ιακωβ και ειπεν 
αναγγειλον µοι το ονοµα σου και ειπεν ινα τι τουτο 
ερωτασ το ονοµα µου και ηυλογησεν αυτον εκει31και 
εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα του τοπου εκεινου ειδοσ 
θεου ειδον γαρ θεον προσωπον προσ προσωπον και 
εσωθη µου η ψυχη32ανετειλεν δε αυτω ο ηλιοσ ηνικα 
παρηλθεν το ειδοσ του θεου αυτοσ δε επεσκαζεν τω 
µηρω αυτου33ενεκεν τουτου ου µη φαγωσιν οι υιοι 
ισραηλ το νευρον ο εναρκησεν ο εστιν επι του 
πλατουσ του µηρου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ οτι ηψατο 
του πλατουσ του µηρου ιακωβ του νευρου και 
εναρκησεν

Chapter 33
1αναβλεψασ δε ιακωβ ειδεν και ιδου ησαυ ο αδελφοσ 
αυτου ερχοµενοσ και τετρακοσιοι ανδρεσ µετ′ αυτου 
και επιδιειλεν ιακωβ τα παιδια επι λειαν και ραχηλ και 
τασ δυο παιδισκασ2και εποιησεν τασ δυο παιδισκασ 
και τουσ υιουσ αυτων εν πρωτοισ και λειαν και τα 
παιδια αυτησ οπισω και ραχηλ και ιωσηφ 
εσχατουσ3αυτοσ δε προηλθεν εµπροσθεν αυτων και 
προσεκυνησεν επι την γην επτακισ εωσ του εγγισαι του 
αδελφου αυτου4και προσεδραµεν ησαυ εισ 
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συναντησιν αυτω και περιλαβων αυτον εφιλησεν και 
προσεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και εκλαυσαν 
αµφοτεροι5και αναβλεψασ ειδεν τασ γυναικασ και τα 
παιδια και ειπεν τι ταυτα σοι εστιν ο δε ειπεν τα παιδια 
οισ ηλεησεν ο θεοσ τον παιδα σου6και προσηγγισαν αι 
παιδισκαι και τα τεκνα αυτων και προσεκυνησαν7και 
προσηγγισεν λεια και τα τεκνα αυτησ και 
προσεκυνησαν και µετα ταυτα προσηγγισεν ραχηλ και 
ιωσηφ και προσεκυνησαν8και ειπεν τι ταυτα σοι εστιν 
πασαι αι παρεµβολαι αυται αισ απηντηκα ο δε ειπεν 
ινα ευρη ο παισ σου χαριν εναντιον σου κυριε9ειπεν 
δε ησαυ εστιν µοι πολλα αδελφε εστω σοι τα σα10ειπεν 
δε ιακωβ ει ευρηκα χαριν εναντιον σου δεξαι τα δωρα 
δια των εµων χειρων ενεκεν τουτου ειδον το προσωπον 
σου ωσ αν τισ ιδοι προσωπον θεου και ευδοκησεισ 
µε11λαβε τασ ευλογιασ µου ασ ηνεγκα σοι οτι ηλεησεν 
µε ο θεοσ και εστιν µοι παντα και εβιασατο αυτον και 
ελαβεν12και ειπεν απαραντεσ πορευσοµεθα επ′ 
ευθειαν13ειπεν δε αυτω ο κυριοσ µου γινωσκει οτι τα 
παιδια απαλωτερα και τα προβατα και αι βοεσ 
λοχευονται επ′ εµε εαν ουν καταδιωξω αυτουσ ηµεραν 
µιαν αποθανουνται παντα τα κτηνη14προελθετω ο 
κυριοσ µου εµπροσθεν του παιδοσ εγω δε ενισχυσω εν 
τη οδω κατα σχολην τησ πορευσεωσ τησ εναντιον µου 
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και κατα ποδα των παιδαριων εωσ του µε ελθειν προσ 
τον κυριον µου εισ σηιρ15ειπεν δε ησαυ καταλειψω 
µετα σου απο του λαου του µετ′ εµου ο δε ειπεν ινα τι 
τουτο ικανον οτι ευρον χαριν εναντιον σου 
κυριε16απεστρεψεν δε ησαυ εν τη ηµερα εκεινη εισ 
την οδον αυτου εισ σηιρ17και ιακωβ απαιρει εισ 
σκηνασ και εποιησεν εαυτω εκει οικιασ και τοισ 
κτηνεσιν αυτου εποιησεν σκηνασ δια τουτο εκαλεσεν 
το ονοµα του τοπου εκεινου σκηναι18και ηλθεν ιακωβ 
εισ σαληµ πολιν σικιµων η εστιν εν γη χανααν οτε 
ηλθεν εκ τησ µεσοποταµιασ συριασ και παρενεβαλεν 
κατα προσωπον τησ πολεωσ19και εκτησατο την 
µεριδα του αγρου ου εστησεν εκει την σκηνην αυτου 
παρα εµµωρ πατροσ συχεµ εκατον αµνων20και 
εστησεν εκει θυσιαστηριον και επεκαλεσατο τον θεον 
ισραηλ

Chapter 34
1εξηλθεν δε δινα η θυγατηρ λειασ ην ετεκεν τω ιακωβ 
καταµαθειν τασ θυγατερασ των εγχωριων2και ειδεν 
αυτην συχεµ ο υιοσ εµµωρ ο χορραιοσ ο αρχων τησ 
γησ και λαβων αυτην εκοιµηθη µετ′ αυτησ και 
εταπεινωσεν αυτην3και προσεσχεν τη ψυχη δινασ τησ 
θυγατροσ ιακωβ και ηγαπησεν την παρθενον και 
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ελαλησεν κατα την διανοιαν τησ παρθενου αυτη4ειπεν 
δε συχεµ προσ εµµωρ τον πατερα αυτου λεγων λαβε 
µοι την παιδισκην ταυτην εισ γυναικα5ιακωβ δε 
ηκουσεν οτι εµιανεν ο υιοσ εµµωρ διναν την θυγατερα 
αυτου οι δε υιοι αυτου ησαν µετα των κτηνων αυτου 
εν τω πεδιω παρεσιωπησεν δε ιακωβ εωσ του ελθειν 
αυτουσ6εξηλθεν δε εµµωρ ο πατηρ συχεµ προσ ιακωβ 
λαλησαι αυτω7οι δε υιοι ιακωβ ηλθον εκ του πεδιου 
ωσ δε ηκουσαν κατενυχθησαν οι ανδρεσ και λυπηρον 
ην αυτοισ σφοδρα οτι ασχηµον εποιησεν εν ισραηλ 
κοιµηθεισ µετα τησ θυγατροσ ιακωβ και ουχ ουτωσ 
εσται8και ελαλησεν εµµωρ αυτοισ λεγων συχεµ ο υιοσ 
µου προειλατο τη ψυχη την θυγατερα υµων δοτε ουν 
αυτην αυτω γυναικα9επιγαµβρευσασθε ηµιν τασ 
θυγατερασ υµων δοτε ηµιν και τασ θυγατερασ ηµων 
λαβετε τοισ υιοισ υµων10και εν ηµιν κατοικειτε και η 
γη ιδου πλατεια εναντιον υµων κατοικειτε και 
εµπορευεσθε επ′ αυτησ και εγκτησασθε εν αυτη11ειπεν 
δε συχεµ προσ τον πατερα αυτησ και προσ τουσ 
αδελφουσ αυτησ ευροιµι χαριν εναντιον υµων και ο 
εαν ειπητε δωσοµεν12πληθυνατε την φερνην σφοδρα 
και δωσω καθοτι αν ειπητε µοι και δωσετε µοι την 
παιδα ταυτην εισ γυναικα13απεκριθησαν δε οι υιοι 
ιακωβ τω συχεµ και εµµωρ τω πατρι αυτου µετα δολου 
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και ελαλησαν αυτοισ οτι εµιαναν διναν την αδελφην 
αυτων14και ειπαν αυτοισ συµεων και λευι οι αδελφοι 
δινασ υιοι δε λειασ ου δυνησοµεθα ποιησαι το ρηµα 
τουτο δουναι την αδελφην ηµων ανθρωπω οσ εχει 
ακροβυστιαν εστιν γαρ ονειδοσ ηµιν15εν τουτω 
οµοιωθησοµεθα υµιν και κατοικησοµεν εν υµιν εαν 
γενησθε ωσ ηµεισ και υµεισ εν τω περιτµηθηναι υµων 
παν αρσενικον16και δωσοµεν τασ θυγατερασ ηµων 
υµιν και απο των θυγατερων υµων ληµψοµεθα ηµιν 
γυναικασ και οικησοµεν παρ′ υµιν και εσοµεθα ωσ 
γενοσ εν17εαν δε µη εισακουσητε ηµων του 
περιτεµνεσθαι λαβοντεσ τασ θυγατερασ ηµων 
απελευσοµεθα18και ηρεσαν οι λογοι εναντιον εµµωρ 
και εναντιον συχεµ του υιου εµµωρ19και ουκ 
εχρονισεν ο νεανισκοσ του ποιησαι το ρηµα τουτο 
ενεκειτο γαρ τη θυγατρι ιακωβ αυτοσ δε ην 
ενδοξοτατοσ παντων των εν τω οικω του πατροσ 
αυτου20ηλθεν δε εµµωρ και συχεµ ο υιοσ αυτου προσ 
την πυλην τησ πολεωσ αυτων και ελαλησαν προσ 
τουσ ανδρασ τησ πολεωσ αυτων λεγοντεσ21οι 
ανθρωποι ουτοι ειρηνικοι εισιν µεθ′ ηµων οικειτωσαν 
επι τησ γησ και εµπορευεσθωσαν αυτην η δε γη ιδου 
πλατεια εναντιον αυτων τασ θυγατερασ αυτων 
ληµψοµεθα ηµιν γυναικασ και τασ θυγατερασ ηµων 
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δωσοµεν αυτοισ22µονον εν τουτω οµοιωθησονται ηµιν 
οι ανθρωποι του κατοικειν µεθ′ ηµων ωστε ειναι λαον 
ενα εν τω περιτεµνεσθαι ηµων παν αρσενικον καθα και 
αυτοι περιτετµηνται23και τα κτηνη αυτων και τα 
υπαρχοντα αυτων και τα τετραποδα ουχ ηµων εσται 
µονον εν τουτω οµοιωθωµεν αυτοισ και οικησουσιν 
µεθ′ ηµων24και εισηκουσαν εµµωρ και συχεµ του υιου 
αυτου παντεσ οι εκπορευοµενοι την πυλην τησ πολεωσ 
αυτων και περιετεµοντο την σαρκα τησ ακροβυστιασ 
αυτων πασ αρσην25εγενετο δε εν τη ηµερα τη τριτη οτε 
ησαν εν τω πονω ελαβον οι δυο υιοι ιακωβ συµεων και 
λευι οι αδελφοι δινασ εκαστοσ την µαχαιραν αυτου 
και εισηλθον εισ την πολιν ασφαλωσ και απεκτειναν 
παν αρσενικον26τον τε εµµωρ και συχεµ τον υιον 
αυτου απεκτειναν εν στοµατι µαχαιρασ και ελαβον 
την διναν εκ του οικου του συχεµ και εξηλθον27οι δε 
υιοι ιακωβ εισηλθον επι τουσ τραυµατιασ και 
διηρπασαν την πολιν εν η εµιαναν διναν την αδελφην 
αυτων28και τα προβατα αυτων και τουσ βοασ αυτων 
και τουσ ονουσ αυτων οσα τε ην εν τη πολει και οσα 
ην εν τω πεδιω ελαβον29και παντα τα σωµατα αυτων 
και πασαν την αποσκευην αυτων και τασ γυναικασ 
αυτων ηχµαλωτευσαν και διηρπασαν οσα τε ην εν τη 
πολει και οσα ην εν ταισ οικιαισ30ειπεν δε ιακωβ 
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συµεων και λευι µισητον µε πεποιηκατε ωστε πονηρον 
µε ειναι πασιν τοισ κατοικουσιν την γην εν τε τοισ 
χαναναιοισ και τοισ φερεζαιοισ εγω δε ολιγοστοσ ειµι 
εν αριθµω και συναχθεντεσ επ′ εµε συγκοψουσιν µε 
και εκτριβησοµαι εγω και ο οικοσ µου31οι δε ειπαν 
αλλ′ ωσει πορνη χρησωνται τη αδελφη ηµων

Chapter 35
1ειπεν δε ο θεοσ προσ ιακωβ αναστασ αναβηθι εισ τον 
τοπον βαιθηλ και οικει εκει και ποιησον εκει 
θυσιαστηριον τω θεω τω οφθεντι σοι εν τω 
αποδιδρασκειν σε απο προσωπου ησαυ του αδελφου 
σου2ειπεν δε ιακωβ τω οικω αυτου και πασιν τοισ µετ′ 
αυτου αρατε τουσ θεουσ τουσ αλλοτριουσ τουσ µεθ′ 
υµων εκ µεσου υµων και καθαρισασθε και αλλαξατε 
τασ στολασ υµων3και ανασταντεσ αναβωµεν εισ 
βαιθηλ και ποιησωµεν εκει θυσιαστηριον τω θεω τω 
επακουσαντι µοι εν ηµερα θλιψεωσ οσ ην µετ′ εµου 
και διεσωσεν µε εν τη οδω η επορευθην4και εδωκαν τω 
ιακωβ τουσ θεουσ τουσ αλλοτριουσ οι ησαν εν ταισ 
χερσιν αυτων και τα ενωτια τα εν τοισ ωσιν αυτων και 
κατεκρυψεν αυτα ιακωβ υπο την τερεµινθον την εν 
σικιµοισ και απωλεσεν αυτα εωσ τησ σηµερον 
ηµερασ5και εξηρεν ισραηλ εκ σικιµων και εγενετο 
φοβοσ θεου επι τασ πολεισ τασ κυκλω αυτων και ου 
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κατεδιωξαν οπισω των υιων ισραηλ6ηλθεν δε ιακωβ 
εισ λουζα η εστιν εν γη χανααν η εστιν βαιθηλ αυτοσ 
και πασ ο λαοσ οσ ην µετ′ αυτου7και ωκοδοµησεν εκει 
θυσιαστηριον και εκαλεσεν το ονοµα του τοπου 
βαιθηλ εκει γαρ επεφανη αυτω ο θεοσ εν τω 
αποδιδρασκειν αυτον απο προσωπου ησαυ του 
αδελφου αυτου8απεθανεν δε δεββωρα η τροφοσ 
ρεβεκκασ κατωτερον βαιθηλ υπο την βαλανον και 
εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα αυτησ βαλανοσ 
πενθουσ9ωφθη δε ο θεοσ ιακωβ ετι εν λουζα οτε 
παρεγενετο εκ µεσοποταµιασ τησ συριασ και 
ηυλογησεν αυτον ο θεοσ10και ειπεν αυτω ο θεοσ το 
ονοµα σου ιακωβ ου κληθησεται ετι ιακωβ αλλ′ 
ισραηλ εσται το ονοµα σου11ειπεν δε αυτω ο θεοσ εγω 
ο θεοσ σου αυξανου και πληθυνου εθνη και 
συναγωγαι εθνων εσονται εκ σου και βασιλεισ εκ τησ 
οσφυοσ σου εξελευσονται12και την γην ην δεδωκα 
αβρααµ και ισαακ σοι δεδωκα αυτην σοι εσται και τω 
σπερµατι σου µετα σε δωσω την γην ταυτην13ανεβη δε 
ο θεοσ απ′ αυτου εκ του τοπου ου ελαλησεν µετ′ 
αυτου14και εστησεν ιακωβ στηλην εν τω τοπω ω 
ελαλησεν µετ′ αυτου στηλην λιθινην και εσπεισεν επ′ 
αυτην σπονδην και επεχεεν επ′ αυτην ελαιον15και 
εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα του τοπου εν ω ελαλησεν 
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µετ′ αυτου εκει ο θεοσ βαιθηλ16απαρασ δε ιακωβ εκ 
βαιθηλ επηξεν την σκηνην αυτου επεκεινα του πυργου 
γαδερ εγενετο δε ηνικα ηγγισεν χαβραθα εισ γην ελθειν 
εφραθα ετεκεν ραχηλ και εδυστοκησεν εν τω 
τοκετω17εγενετο δε εν τω σκληρωσ αυτην τικτειν ειπεν 
αυτη η µαια θαρσει και γαρ ουτοσ σοι εστιν 
υιοσ18εγενετο δε εν τω αφιεναι αυτην την ψυχην 
απεθνησκεν γαρ εκαλεσεν το ονοµα αυτου υιοσ 
οδυνησ µου ο δε πατηρ εκαλεσεν αυτον 
βενιαµιν19απεθανεν δε ραχηλ και εταφη εν τη οδω 
εφραθα αυτη εστιν βηθλεεµ20και εστησεν ιακωβ 
στηλην επι του µνηµειου αυτησ αυτη εστιν στηλη 
µνηµειου ραχηλ εωσ τησ σηµερον ηµερασ22εγενετο δε 
ηνικα κατωκησεν ισραηλ εν τη γη εκεινη επορευθη 
ρουβην και εκοιµηθη µετα βαλλασ τησ παλλακησ του 
πατροσ αυτου και ηκουσεν ισραηλ και πονηρον εφανη 
εναντιον αυτου ησαν δε οι υιοι ιακωβ δωδεκα23υιοι 
λειασ πρωτοτοκοσ ιακωβ ρουβην συµεων λευι ιουδασ 
ισσαχαρ ζαβουλων24υιοι δε ραχηλ ιωσηφ και 
βενιαµιν25υιοι δε βαλλασ παιδισκησ ραχηλ δαν και 
νεφθαλι26υιοι δε ζελφασ παιδισκησ λειασ γαδ και 
ασηρ ουτοι υιοι ιακωβ οι εγενοντο αυτω εν 
µεσοποταµια τησ συριασ27ηλθεν δε ιακωβ προσ ισαακ 
τον πατερα αυτου εισ µαµβρη εισ πολιν του πεδιου 
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αυτη εστιν χεβρων εν γη χανααν ου παρωκησεν 
αβρααµ και ισαακ28εγενοντο δε αι ηµεραι ισαακ ασ 
εζησεν ετη εκατον ογδοηκοντα29και εκλιπων απεθανεν 
και προσετεθη προσ το γενοσ αυτου πρεσβυτεροσ και 
πληρησ ηµερων και εθαψαν αυτον ησαυ και ιακωβ οι 
υιοι αυτου

Chapter 36
1αυται δε αι γενεσεισ ησαυ αυτοσ εστιν εδωµ2ησαυ δε 
ελαβεν γυναικασ εαυτω απο των θυγατερων των 
χαναναιων την αδα θυγατερα αιλων του χετταιου και 
την ελιβεµα θυγατερα ανα του υιου σεβεγων του 
ευαιου3και την βασεµµαθ θυγατερα ισµαηλ αδελφην 
ναβαιωθ4ετεκεν δε αδα τω ησαυ τον ελιφασ και 
βασεµµαθ ετεκεν τον ραγουηλ5και ελιβεµα ετεκεν τον 
ιεουσ και τον ιεγλοµ και τον κορε ουτοι υιοι ησαυ οι 
εγενοντο αυτω εν γη χανααν6ελαβεν δε ησαυ τασ 
γυναικασ αυτου και τουσ υιουσ και τασ θυγατερασ 
και παντα τα σωµατα του οικου αυτου και παντα τα 
υπαρχοντα και παντα τα κτηνη και παντα οσα 
εκτησατο και οσα περιεποιησατο εν γη χανααν και 
επορευθη εκ γησ χανααν απο προσωπου ιακωβ του 
αδελφου αυτου7ην γαρ αυτων τα υπαρχοντα πολλα 
του οικειν αµα και ουκ εδυνατο η γη τησ παροικησεωσ 
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αυτων φερειν αυτουσ απο του πληθουσ των 
υπαρχοντων αυτων8ωκησεν δε ησαυ εν τω ορει σηιρ 
ησαυ αυτοσ εστιν εδωµ9αυται δε αι γενεσεισ ησαυ 
πατροσ εδωµ εν τω ορει σηιρ10και ταυτα τα ονοµατα 
των υιων ησαυ ελιφασ υιοσ αδασ γυναικοσ ησαυ και 
ραγουηλ υιοσ βασεµµαθ γυναικοσ ησαυ11εγενοντο δε 
υιοι ελιφασ θαιµαν ωµαρ σωφαρ γοθοµ και 
κενεζ12θαµνα δε ην παλλακη ελιφασ του υιου ησαυ 
και ετεκεν τω ελιφασ τον αµαληκ ουτοι υιοι αδασ 
γυναικοσ ησαυ13ουτοι δε υιοι ραγουηλ ναχοθ ζαρε 
σοµε και µοζε ουτοι ησαν υιοι βασεµµαθ γυναικοσ 
ησαυ14ουτοι δε ησαν υιοι ελιβεµασ θυγατροσ ανα του 
υιου σεβεγων γυναικοσ ησαυ ετεκεν δε τω ησαυ τον 
ιεουσ και τον ιεγλοµ και τον κορε15ουτοι ηγεµονεσ 
υιοι ησαυ υιοι ελιφασ πρωτοτοκου ησαυ ηγεµων 
θαιµαν ηγεµων ωµαρ ηγεµων σωφαρ ηγεµων 
κενεζ16ηγεµων κορε ηγεµων γοθοµ ηγεµων αµαληκ 
ουτοι ηγεµονεσ ελιφασ εν γη ιδουµαια ουτοι υιοι 
αδασ17και ουτοι υιοι ραγουηλ υιου ησαυ ηγεµων 
ναχοθ ηγεµων ζαρε ηγεµων σοµε ηγεµων µοζε ουτοι 
ηγεµονεσ ραγουηλ εν γη εδωµ ουτοι υιοι βασεµµαθ 
γυναικοσ ησαυ18ουτοι δε υιοι ελιβεµασ γυναικοσ 
ησαυ ηγεµων ιεουσ ηγεµων ιεγλοµ ηγεµων κορε ουτοι 
ηγεµονεσ ελιβεµασ19ουτοι υιοι ησαυ και ουτοι 
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ηγεµονεσ αυτων ουτοι εισιν υιοι εδωµ20ουτοι δε υιοι 
σηιρ του χορραιου του κατοικουντοσ την γην λωταν 
σωβαλ σεβεγων ανα21και δησων και ασαρ και ρισων 
ουτοι ηγεµονεσ του χορραιου του υιου σηιρ εν τη γη 
εδωµ22εγενοντο δε υιοι λωταν χορρι και αιµαν αδελφη 
δε λωταν θαµνα23ουτοι δε υιοι σωβαλ γωλων και 
µαναχαθ και γαιβηλ σωφ και ωµαν24και ουτοι υιοι 
σεβεγων αιε και ωναν ουτοσ εστιν ο ωνασ οσ ευρεν τον 
ιαµιν εν τη ερηµω οτε ενεµεν τα υποζυγια σεβεγων του 
πατροσ αυτου25ουτοι δε υιοι ανα δησων και ελιβεµα 
θυγατηρ ανα26ουτοι δε υιοι δησων αµαδα και ασβαν 
και ιεθραν και χαρραν27ουτοι δε υιοι ασαρ βαλααν 
και ζουκαµ και ιωυκαµ και ουκαν28ουτοι δε υιοι 
ρισων ωσ και αραµ29ουτοι ηγεµονεσ χορρι ηγεµων 
λωταν ηγεµων σωβαλ ηγεµων σεβεγων ηγεµων 
ανα30ηγεµων δησων ηγεµων ασαρ ηγεµων ρισων ουτοι 
ηγεµονεσ χορρι εν ταισ ηγεµονιαισ αυτων εν γη 
εδωµ31και ουτοι οι βασιλεισ οι βασιλευσαντεσ εν 
εδωµ προ του βασιλευσαι βασιλεα εν ισραηλ32και 
εβασιλευσεν εν εδωµ βαλακ υιοσ του βεωρ και ονοµα 
τη πολει αυτου δενναβα33απεθανεν δε βαλακ και 
εβασιλευσεν αντ′ αυτου ιωβαβ υιοσ ζαρα εκ 
βοσορρασ34απεθανεν δε ιωβαβ και εβασιλευσεν αντ′ 
αυτου ασοµ εκ τησ γησ θαιµανων35απεθανεν δε ασοµ 
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και εβασιλευσεν αντ′ αυτου αδαδ υιοσ βαραδ ο 
εκκοψασ µαδιαµ εν τω πεδιω µωαβ και ονοµα τη πολει 
αυτου γεθθαιµ36απεθανεν δε αδαδ και εβασιλευσεν 
αντ′ αυτου σαµαλα εκ µασεκκασ37απεθανεν δε 
σαµαλα και εβασιλευσεν αντ′ αυτου σαουλ εκ ροωβωθ 
τησ παρα ποταµον38απεθανεν δε σαουλ και 
εβασιλευσεν αντ′ αυτου βαλαεννων υιοσ 
αχοβωρ39απεθανεν δε βαλαεννων υιοσ αχοβωρ και 
εβασιλευσεν αντ′ αυτου αραδ υιοσ βαραδ και ονοµα 
τη πολει αυτου φογωρ ονοµα δε τη γυναικι αυτου 
µαιτεβεηλ θυγατηρ µατραιθ υιου µαιζοοβ40ταυτα τα 
ονοµατα των ηγεµονων ησαυ εν ταισ φυλαισ αυτων 
κατα τοπον αυτων εν ταισ χωραισ αυτων και εν τοισ 
εθνεσιν αυτων ηγεµων θαµνα ηγεµων γωλα ηγεµων 
ιεθερ41ηγεµων ελιβεµασ ηγεµων ηλασ ηγεµων 
φινων42ηγεµων κενεζ ηγεµων θαιµαν ηγεµων 
µαζαρ43ηγεµων µεγεδιηλ ηγεµων ζαφωιµ ουτοι 
ηγεµονεσ εδωµ εν ταισ κατωκοδοµηµεναισ εν τη γη 
τησ κτησεωσ αυτων ουτοσ ησαυ πατηρ εδωµ

Chapter 37
1κατωκει δε ιακωβ εν τη γη ου παρωκησεν ο πατηρ 
αυτου εν γη χανααν2αυται δε αι γενεσεισ ιακωβ ιωσηφ 
δεκα επτα ετων ην ποιµαινων µετα των αδελφων αυτου 
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τα προβατα ων νεοσ µετα των υιων βαλλασ και µετα 
των υιων ζελφασ των γυναικων του πατροσ αυτου 
κατηνεγκεν δε ιωσηφ ψογον πονηρον προσ ισραηλ τον 
πατερα αυτων3ιακωβ δε ηγαπα τον ιωσηφ παρα 
παντασ τουσ υιουσ αυτου οτι υιοσ γηρουσ ην αυτω 
εποιησεν δε αυτω χιτωνα ποικιλον4ιδοντεσ δε οι 
αδελφοι αυτου οτι αυτον ο πατηρ φιλει εκ παντων των 
υιων αυτου εµισησαν αυτον και ουκ εδυναντο λαλειν 
αυτω ουδεν ειρηνικον5ενυπνιασθεισ δε ιωσηφ 
ενυπνιον απηγγειλεν αυτο τοισ αδελφοισ αυτου6και 
ειπεν αυτοισ ακουσατε του ενυπνιου τουτου ου 
ενυπνιασθην7ωµην ηµασ δεσµευειν δραγµατα εν µεσω 
τω πεδιω και ανεστη το εµον δραγµα και ωρθωθη 
περιστραφεντα δε τα δραγµατα υµων προσεκυνησαν το 
εµον δραγµα8ειπαν δε αυτω οι αδελφοι µη βασιλευων 
βασιλευσεισ εφ′ ηµασ η κυριευων κυριευσεισ ηµων 
και προσεθεντο ετι µισειν αυτον ενεκεν των ενυπνιων 
αυτου και ενεκεν των ρηµατων αυτου9ειδεν δε 
ενυπνιον ετερον και διηγησατο αυτο τω πατρι αυτου 
και τοισ αδελφοισ αυτου και ειπεν ιδου ενυπνιασαµην 
ενυπνιον ετερον ωσπερ ο ηλιοσ και η σεληνη και 
ενδεκα αστερεσ προσεκυνουν µε10και επετιµησεν 
αυτω ο πατηρ αυτου και ειπεν αυτω τι το ενυπνιον 
τουτο ο ενυπνιασθησ αρα γε ελθοντεσ ελευσοµεθα εγω 
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τε και η µητηρ σου και οι αδελφοι σου προσκυνησαι 
σοι επι την γην11εζηλωσαν δε αυτον οι αδελφοι αυτου 
ο δε πατηρ αυτου διετηρησεν το ρηµα12επορευθησαν 
δε οι αδελφοι αυτου βοσκειν τα προβατα του πατροσ 
αυτων εισ συχεµ13και ειπεν ισραηλ προσ ιωσηφ ουχ οι 
αδελφοι σου ποιµαινουσιν εν συχεµ δευρο αποστειλω 
σε προσ αυτουσ ειπεν δε αυτω ιδου εγω14ειπεν δε αυτω 
ισραηλ πορευθεισ ιδε ει υγιαινουσιν οι αδελφοι σου 
και τα προβατα και αναγγειλον µοι και απεστειλεν 
αυτον εκ τησ κοιλαδοσ τησ χεβρων και ηλθεν εισ 
συχεµ15και ευρεν αυτον ανθρωποσ πλανωµενον εν τω 
πεδιω ηρωτησεν δε αυτον ο ανθρωποσ λεγων τι 
ζητεισ16ο δε ειπεν τουσ αδελφουσ µου ζητω 
αναγγειλον µοι που βοσκουσιν17ειπεν δε αυτω ο 
ανθρωποσ απηρκασιν εντευθεν ηκουσα γαρ αυτων 
λεγοντων πορευθωµεν εισ δωθαι+µ και επορευθη ιωσηφ 
κατοπισθεν των αδελφων αυτου και ευρεν αυτουσ εν 
δωθαι+µ18προειδον δε αυτον µακροθεν προ του εγγισαι 
αυτον προσ αυτουσ και επονηρευοντο του αποκτειναι 
αυτον19ειπαν δε εκαστοσ προσ τον αδελφον αυτου 
ιδου ο ενυπνιαστησ εκεινοσ ερχεται20νυν ουν δευτε 
αποκτεινωµεν αυτον και ριψωµεν αυτον εισ ενα των 
λακκων και ερουµεν θηριον πονηρον κατεφαγεν αυτον 
και οψοµεθα τι εσται τα ενυπνια αυτου21ακουσασ δε 
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ρουβην εξειλατο αυτον εκ των χειρων αυτων και ειπεν 
ου παταξοµεν αυτον εισ ψυχην22ειπεν δε αυτοισ 
ρουβην µη εκχεητε αιµα εµβαλετε αυτον εισ τον 
λακκον τουτον τον εν τη ερηµω χειρα δε µη επενεγκητε 
αυτω οπωσ εξεληται αυτον εκ των χειρων αυτων και 
αποδω αυτον τω πατρι αυτου23εγενετο δε ηνικα ηλθεν 
ιωσηφ προσ τουσ αδελφουσ αυτου εξεδυσαν τον ιωσηφ 
τον χιτωνα τον ποικιλον τον περι αυτον24και 
λαβοντεσ αυτον ερριψαν εισ τον λακκον ο δε λακκοσ 
κενοσ υδωρ ουκ ειχεν25εκαθισαν δε φαγειν αρτον και 
αναβλεψαντεσ τοισ οφθαλµοισ ειδον και ιδου 
οδοιποροι ισµαηλιται ηρχοντο εκ γαλααδ και αι 
καµηλοι αυτων εγεµον θυµιαµατων και ρητινησ και 
στακτησ επορευοντο δε καταγαγειν εισ 
αιγυπτον26ειπεν δε ιουδασ προσ τουσ αδελφουσ αυτου 
τι χρησιµον εαν αποκτεινωµεν τον αδελφον ηµων και 
κρυψωµεν το αιµα αυτου27δευτε αποδωµεθα αυτον 
τοισ ισµαηλιταισ τουτοισ αι δε χειρεσ ηµων µη 
εστωσαν επ′ αυτον οτι αδελφοσ ηµων και σαρξ ηµων 
εστιν ηκουσαν δε οι αδελφοι αυτου28και 
παρεπορευοντο οι ανθρωποι οι µαδιηναιοι οι εµποροι 
και εξειλκυσαν και ανεβιβασαν τον ιωσηφ εκ του 
λακκου και απεδοντο τον ιωσηφ τοισ ισµαηλιταισ 
εικοσι χρυσων και κατηγαγον τον ιωσηφ εισ 
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αιγυπτον29ανεστρεψεν δε ρουβην επι τον λακκον και 
ουχ ορα τον ιωσηφ εν τω λακκω και διερρηξεν τα 
ιµατια αυτου30και ανεστρεψεν προσ τουσ αδελφουσ 
αυτου και ειπεν το παιδαριον ουκ εστιν εγω δε που 
πορευοµαι ετι31λαβοντεσ δε τον χιτωνα του ιωσηφ 
εσφαξαν εριφον αιγων και εµολυναν τον χιτωνα τω 
αιµατι32και απεστειλαν τον χιτωνα τον ποικιλον και 
εισηνεγκαν τω πατρι αυτων και ειπαν τουτον ευροµεν 
επιγνωθι ει χιτων του υιου σου εστιν η ου33και επεγνω 
αυτον και ειπεν χιτων του υιου µου εστιν θηριον 
πονηρον κατεφαγεν αυτον θηριον ηρπασεν τον 
ιωσηφ34διερρηξεν δε ιακωβ τα ιµατια αυτου και 
επεθετο σακκον επι την οσφυν αυτου και επενθει τον 
υιον αυτου ηµερασ πολλασ35συνηχθησαν δε παντεσ 
οι υιοι αυτου και αι θυγατερεσ και ηλθον 
παρακαλεσαι αυτον και ουκ ηθελεν παρακαλεισθαι 
λεγων οτι καταβησοµαι προσ τον υιον µου πενθων εισ 
αδου και εκλαυσεν αυτον ο πατηρ αυτου36οι δε 
µαδιηναιοι απεδοντο τον ιωσηφ εισ αιγυπτον τω 
πετεφρη τω σπαδοντι φαραω αρχιµαγειρω

Chapter 38
1εγενετο δε εν τω καιρω εκεινω κατεβη ιουδασ απο των 
αδελφων αυτου και αφικετο εωσ προσ ανθρωπον τινα 
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οδολλαµιτην ω ονοµα ιρασ2και ειδεν εκει ιουδασ 
θυγατερα ανθρωπου χαναναιου η ονοµα σαυα και 
ελαβεν αυτην και εισηλθεν προσ αυτην3και 
συλλαβουσα ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου 
ηρ4και συλλαβουσα ετι ετεκεν υιον και εκαλεσεν το 
ονοµα αυτου αυναν5και προσθεισα ετι ετεκεν υιον και 
εκαλεσεν το ονοµα αυτου σηλωµ αυτη δε ην εν χασβι 
ηνικα ετεκεν αυτουσ6και ελαβεν ιουδασ γυναικα ηρ 
τω πρωτοτοκω αυτου η ονοµα θαµαρ7εγενετο δε ηρ 
πρωτοτοκοσ ιουδα πονηροσ εναντιον κυριου και 
απεκτεινεν αυτον ο θεοσ8ειπεν δε ιουδασ τω αυναν 
εισελθε προσ την γυναικα του αδελφου σου και 
γαµβρευσαι αυτην και αναστησον σπερµα τω αδελφω 
σου9γνουσ δε αυναν οτι ουκ αυτω εσται το σπερµα 
εγινετο οταν εισηρχετο προσ την γυναικα του αδελφου 
αυτου εξεχεεν επι την γην του µη δουναι σπερµα τω 
αδελφω αυτου10πονηρον δε εφανη εναντιον του θεου 
οτι εποιησεν τουτο και εθανατωσεν και τουτον11ειπεν 
δε ιουδασ θαµαρ τη νυµφη αυτου καθου χηρα εν τω 
οικω του πατροσ σου εωσ µεγασ γενηται σηλωµ ο υιοσ 
µου ειπεν γαρ µηποτε αποθανη και ουτοσ ωσπερ οι 
αδελφοι αυτου απελθουσα δε θαµαρ εκαθητο εν τω 
οικω του πατροσ αυτησ12επληθυνθησαν δε αι ηµεραι 
και απεθανεν σαυα η γυνη ιουδα και παρακληθεισ 
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ιουδασ ανεβη επι τουσ κειροντασ τα προβατα αυτου 
αυτοσ και ιρασ ο ποιµην αυτου ο οδολλαµιτησ εισ 
θαµνα13και απηγγελη θαµαρ τη νυµφη αυτου λεγοντεσ 
ιδου ο πενθεροσ σου αναβαινει εισ θαµνα κειραι τα 
προβατα αυτου14και περιελοµενη τα ιµατια τησ 
χηρευσεωσ αφ′ εαυτησ περιεβαλετο θεριστρον και 
εκαλλωπισατο και εκαθισεν προσ ταισ πυλαισ αιναν η 
εστιν εν παροδω θαµνα ειδεν γαρ οτι µεγασ γεγονεν 
σηλωµ αυτοσ δε ουκ εδωκεν αυτην αυτω γυναικα15και 
ιδων αυτην ιουδασ εδοξεν αυτην πορνην ειναι 
κατεκαλυψατο γαρ το προσωπον αυτησ και ουκ επεγνω 
αυτην16εξεκλινεν δε προσ αυτην την οδον και ειπεν 
αυτη εασον µε εισελθειν προσ σε ου γαρ εγνω οτι η 
νυµφη αυτου εστιν η δε ειπεν τι µοι δωσεισ εαν 
εισελθησ προσ µε17ο δε ειπεν εγω σοι αποστελω εριφον 
αιγων εκ των προβατων η δε ειπεν εαν δωσ αρραβωνα 
εωσ του αποστειλαι σε18ο δε ειπεν τινα τον αρραβωνα 
σοι δωσω η δε ειπεν τον δακτυλιον σου και τον 
ορµισκον και την ραβδον την εν τη χειρι σου και 
εδωκεν αυτη και εισηλθεν προσ αυτην και εν γαστρι 
ελαβεν εξ αυτου19και αναστασα απηλθεν και 
περιειλατο το θεριστρον αφ′ εαυτησ και ενεδυσατο τα 
ιµατια τησ χηρευσεωσ αυτησ20απεστειλεν δε ιουδασ 
τον εριφον εξ αιγων εν χειρι του ποιµενοσ αυτου του 
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οδολλαµιτου κοµισασθαι τον αρραβωνα παρα τησ 
γυναικοσ και ουχ ευρεν αυτην21επηρωτησεν δε τουσ 
ανδρασ τουσ εκ του τοπου που εστιν η πορνη η 
γενοµενη εν αιναν επι τησ οδου και ειπαν ουκ ην 
ενταυθα πορνη22και απεστραφη προσ ιουδαν και ειπεν 
ουχ ευρον και οι ανθρωποι οι εκ του τοπου λεγουσιν 
µη ειναι ωδε πορνην23ειπεν δε ιουδασ εχετω αυτα 
αλλα µηποτε καταγελασθωµεν εγω µεν απεσταλκα τον 
εριφον τουτον συ δε ουχ ευρηκασ24εγενετο δε µετα 
τριµηνον απηγγελη τω ιουδα λεγοντεσ εκπεπορνευκεν 
θαµαρ η νυµφη σου και ιδου εν γαστρι εχει εκ 
πορνειασ ειπεν δε ιουδασ εξαγαγετε αυτην και 
κατακαυθητω25αυτη δε αγοµενη απεστειλεν προσ τον 
πενθερον αυτησ λεγουσα εκ του ανθρωπου τινοσ 
ταυτα εστιν εγω εν γαστρι εχω και ειπεν επιγνωθι τινοσ 
ο δακτυλιοσ και ο ορµισκοσ και η ραβδοσ 
αυτη26επεγνω δε ιουδασ και ειπεν δεδικαιωται θαµαρ 
η εγω ου εινεκεν ουκ εδωκα αυτην σηλωµ τω υιω µου 
και ου προσεθετο ετι του γνωναι αυτην27εγενετο δε 
ηνικα ετικτεν και τηδε ην διδυµα εν τη γαστρι 
αυτησ28εγενετο δε εν τω τικτειν αυτην ο εισ 
προεξηνεγκεν την χειρα λαβουσα δε η µαια εδησεν επι 
την χειρα αυτου κοκκινον λεγουσα ουτοσ εξελευσεται 
προτεροσ29ωσ δε επισυνηγαγεν την χειρα και ευθυσ 
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εξηλθεν ο αδελφοσ αυτου η δε ειπεν τι διεκοπη δια σε 
φραγµοσ και εκαλεσεν το ονοµα αυτου φαρεσ30και 
µετα τουτο εξηλθεν ο αδελφοσ αυτου εφ′ ω ην επι τη 
χειρι αυτου το κοκκινον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου 
ζαρα

Chapter 39
1ιωσηφ δε κατηχθη εισ αιγυπτον και εκτησατο αυτον 
πετεφρησ ο ευνουχοσ φαραω αρχιµαγειροσ ανηρ 
αιγυπτιοσ εκ χειροσ ισµαηλιτων οι κατηγαγον αυτον 
εκει2και ην κυριοσ µετα ιωσηφ και ην ανηρ 
επιτυγχανων και εγενετο εν τω οικω παρα τω κυριω τω 
αιγυπτιω3ηδει δε ο κυριοσ αυτου οτι κυριοσ µετ′ 
αυτου και οσα αν ποιη κυριοσ ευοδοι εν ταισ χερσιν 
αυτου4και ευρεν ιωσηφ χαριν εναντιον του κυριου 
αυτου ευηρεστει δε αυτω και κατεστησεν αυτον επι 
του οικου αυτου και παντα οσα ην αυτω εδωκεν δια 
χειροσ ιωσηφ5εγενετο δε µετα το κατασταθηναι αυτον 
επι του οικου αυτου και επι παντα οσα ην αυτω και 
ηυλογησεν κυριοσ τον οικον του αιγυπτιου δια ιωσηφ 
και εγενηθη ευλογια κυριου εν πασιν τοισ υπαρχουσιν 
αυτω εν τω οικω και εν τω αγρω6και επετρεψεν παντα 
οσα ην αυτω εισ χειρασ ιωσηφ και ουκ ηδει των καθ′ 
εαυτον ουδεν πλην του αρτου ου ησθιεν αυτοσ και ην 
ιωσηφ καλοσ τω ειδει και ωραιοσ τη οψει σφοδρα7και 
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εγενετο µετα τα ρηµατα ταυτα και επεβαλεν η γυνη 
του κυριου αυτου τουσ οφθαλµουσ αυτησ επι ιωσηφ 
και ειπεν κοιµηθητι µετ′ εµου8ο δε ουκ ηθελεν ειπεν δε 
τη γυναικι του κυριου αυτου ει ο κυριοσ µου ου 
γινωσκει δι′ εµε ουδεν εν τω οικω αυτου και παντα οσα 
εστιν αυτω εδωκεν εισ τασ χειρασ µου9και ουχ 
υπερεχει εν τη οικια ταυτη ουθεν εµου ουδε 
υπεξηρηται απ′ εµου ουδεν πλην σου δια το σε 
γυναικα αυτου ειναι και πωσ ποιησω το ρηµα το 
πονηρον τουτο και αµαρτησοµαι εναντιον του 
θεου10ηνικα δε ελαλει τω ιωσηφ ηµεραν εξ ηµερασ και 
ουχ υπηκουσεν αυτη καθευδειν µετ′ αυτησ του 
συγγενεσθαι αυτη11εγενετο δε τοιαυτη τισ ηµερα 
εισηλθεν ιωσηφ εισ την οικιαν ποιειν τα εργα αυτου 
και ουθεισ ην των εν τη οικια εσω12και επεσπασατο 
αυτον των ιµατιων λεγουσα κοιµηθητι µετ′ εµου και 
καταλιπων τα ιµατια αυτου εν ταισ χερσιν αυτησ 
εφυγεν και εξηλθεν εξω13και εγενετο ωσ ειδεν οτι 
κατελιπεν τα ιµατια αυτου εν ταισ χερσιν αυτησ και 
εφυγεν και εξηλθεν εξω14και εκαλεσεν τουσ οντασ εν 
τη οικια και ειπεν αυτοισ λεγουσα ιδετε εισηγαγεν ηµιν 
παιδα εβραιον εµπαιζειν ηµιν εισηλθεν προσ µε λεγων 
κοιµηθητι µετ′ εµου και εβοησα φωνη µεγαλη15εν δε 
τω ακουσαι αυτον οτι υψωσα την φωνην µου και 
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εβοησα καταλιπων τα ιµατια αυτου παρ′ εµοι εφυγεν 
και εξηλθεν εξω16και καταλιµπανει τα ιµατια παρ′ 
εαυτη εωσ ηλθεν ο κυριοσ εισ τον οικον αυτου17και 
ελαλησεν αυτω κατα τα ρηµατα ταυτα λεγουσα 
εισηλθεν προσ µε ο παισ ο εβραιοσ ον εισηγαγεσ προσ 
ηµασ εµπαιξαι µοι και ειπεν µοι κοιµηθησοµαι µετα 
σου18ωσ δε ηκουσεν οτι υψωσα την φωνην µου και 
εβοησα κατελιπεν τα ιµατια αυτου παρ′ εµοι και 
εφυγεν και εξηλθεν εξω19εγενετο δε ωσ ηκουσεν ο 
κυριοσ αυτου τα ρηµατα τησ γυναικοσ αυτου οσα 
ελαλησεν προσ αυτον λεγουσα ουτωσ εποιησεν µοι ο 
παισ σου και εθυµωθη οργη20και λαβων ο κυριοσ 
ιωσηφ ενεβαλεν αυτον εισ το οχυρωµα εισ τον τοπον 
εν ω οι δεσµωται του βασιλεωσ κατεχονται εκει εν τω 
οχυρωµατι21και ην κυριοσ µετα ιωσηφ και κατεχεεν 
αυτου ελεοσ και εδωκεν αυτω χαριν εναντιον του 
αρχιδεσµοφυλακοσ22και εδωκεν ο αρχιδεσµοφυλαξ το 
δεσµωτηριον δια χειροσ ιωσηφ και παντασ τουσ 
απηγµενουσ οσοι εν τω δεσµωτηριω και παντα οσα 
ποιουσιν εκει23ουκ ην ο αρχιδεσµοφυλαξ του 
δεσµωτηριου γινωσκων δι′ αυτον ουθεν παντα γαρ ην 
δια χειροσ ιωσηφ δια το τον κυριον µετ′ αυτου ειναι 
και οσα αυτοσ εποιει κυριοσ ευωδου εν ταισ χερσιν 
αυτου

http://spindleworks.com/septuagint/Genesis.htm (125 of 165) [23/08/2004 04:52:05 p.m.]



Genesis - Septuagint

Chapter 40
1εγενετο δε µετα τα ρηµατα ταυτα ηµαρτεν ο 
αρχιοινοχοοσ του βασιλεωσ αιγυπτου και ο 
αρχισιτοποιοσ τω κυριω αυτων βασιλει αιγυπτου2και 
ωργισθη φαραω επι τοισ δυσιν ευνουχοισ αυτου επι τω 
αρχιοινοχοω και επι τω αρχισιτοποιω3και εθετο 
αυτουσ εν φυλακη παρα τω δεσµοφυλακι εισ το 
δεσµωτηριον εισ τον τοπον ου ιωσηφ απηκτο εκει4και 
συνεστησεν ο αρχιδεσµωτησ τω ιωσηφ αυτουσ και 
παρεστη αυτοισ ησαν δε ηµερασ εν τη φυλακη5και 
ειδον αµφοτεροι ενυπνιον εκατεροσ ενυπνιον εν µια 
νυκτι ορασισ του ενυπνιου αυτου ο αρχιοινοχοοσ και 
ο αρχισιτοποιοσ οι ησαν τω βασιλει αιγυπτου οι οντεσ 
εν τω δεσµωτηριω6εισηλθεν δε προσ αυτουσ ιωσηφ το 
πρωι και ειδεν αυτουσ και ησαν τεταραγµενοι7και 
ηρωτα τουσ ευνουχουσ φαραω οι ησαν µετ′ αυτου εν 
τη φυλακη παρα τω κυριω αυτου λεγων τι οτι τα 
προσωπα υµων σκυθρωπα σηµερον8οι δε ειπαν αυτω 
ενυπνιον ειδοµεν και ο συγκρινων ουκ εστιν αυτο ειπεν 
δε αυτοισ ιωσηφ ουχι δια του θεου η διασαφησισ 
αυτων εστιν διηγησασθε ουν µοι9και διηγησατο ο 
αρχιοινοχοοσ το ενυπνιον αυτου τω ιωσηφ και ειπεν εν 
τω υπνω µου ην αµπελοσ εναντιον µου10εν δε τη 
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αµπελω τρεισ πυθµενεσ και αυτη θαλλουσα 
ανενηνοχυια βλαστουσ πεπειροι οι βοτρυεσ 
σταφυλησ11και το ποτηριον φαραω εν τη χειρι µου και 
ελαβον την σταφυλην και εξεθλιψα αυτην εισ το 
ποτηριον και εδωκα το ποτηριον εισ τασ χειρασ 
φαραω12και ειπεν αυτω ιωσηφ τουτο η συγκρισισ 
αυτου οι τρεισ πυθµενεσ τρεισ ηµεραι εισιν13ετι τρεισ 
ηµεραι και µνησθησεται φαραω τησ αρχησ σου και 
αποκαταστησει σε επι την αρχιοινοχοι+αν σου και 
δωσεισ το ποτηριον φαραω εισ την χειρα αυτου κατα 
την αρχην σου την προτεραν ωσ ησθα 
οινοχοων14αλλα µνησθητι µου δια σεαυτου οταν ευ 
σοι γενηται και ποιησεισ εν εµοι ελεοσ και µνησθηση 
περι εµου φαραω και εξαξεισ µε εκ του οχυρωµατοσ 
τουτου15οτι κλοπη εκλαπην εκ γησ εβραιων και ωδε 
ουκ εποιησα ουδεν αλλ′ ενεβαλον µε εισ τον λακκον 
τουτον16και ειδεν ο αρχισιτοποιοσ οτι ορθωσ 
συνεκρινεν και ειπεν τω ιωσηφ καγω ειδον ενυπνιον 
και ωµην τρια κανα χονδριτων αιρειν επι τησ κεφαλησ 
µου17εν δε τω κανω τω επανω απο παντων των γενων 
ων ο βασιλευσ φαραω εσθιει εργον σιτοποιου και τα 
πετεινα του ουρανου κατησθιεν αυτα απο του κανου 
του επανω τησ κεφαλησ µου18αποκριθεισ δε ιωσηφ 
ειπεν αυτω αυτη η συγκρισισ αυτου τα τρια κανα 
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τρεισ ηµεραι εισιν19ετι τριων ηµερων αφελει φαραω 
την κεφαλην σου απο σου και κρεµασει σε επι ξυλου 
και φαγεται τα ορνεα του ουρανου τασ σαρκασ σου 
απο σου20εγενετο δε εν τη ηµερα τη τριτη ηµερα 
γενεσεωσ ην φαραω και εποιει ποτον πασι τοισ παισιν 
αυτου και εµνησθη τησ αρχησ του αρχιοινοχοου και 
τησ αρχησ του αρχισιτοποιου εν µεσω των παιδων 
αυτου21και απεκατεστησεν τον αρχιοινοχοον επι την 
αρχην αυτου και εδωκεν το ποτηριον εισ την χειρα 
φαραω22τον δε αρχισιτοποιον εκρεµασεν καθα 
συνεκρινεν αυτοισ ιωσηφ23ουκ εµνησθη δε ο 
αρχιοινοχοοσ του ιωσηφ αλλα επελαθετο αυτου

Chapter 41
1εγενετο δε µετα δυο ετη ηµερων φαραω ειδεν ενυπνιον 
ωετο εσταναι επι του ποταµου2και ιδου ωσπερ εκ του 
ποταµου ανεβαινον επτα βοεσ καλαι τω ειδει και 
εκλεκται ταισ σαρξιν και εβοσκοντο εν τω αχει3αλλαι 
δε επτα βοεσ ανεβαινον µετα ταυτασ εκ του ποταµου 
αισχραι τω ειδει και λεπται ταισ σαρξιν και ενεµοντο 
παρα τασ βοασ παρα το χειλοσ του ποταµου4και 
κατεφαγον αι επτα βοεσ αι αισχραι και λεπται ταισ 
σαρξιν τασ επτα βοασ τασ καλασ τω ειδει και τασ 
εκλεκτασ ηγερθη δε φαραω5και ενυπνιασθη το 
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δευτερον και ιδου επτα σταχυεσ ανεβαινον εν πυθµενι 
ενι εκλεκτοι και καλοι6αλλοι δε επτα σταχυεσ λεπτοι 
και ανεµοφθοροι ανεφυοντο µετ′ αυτουσ7και κατεπιον 
οι επτα σταχυεσ οι λεπτοι και ανεµοφθοροι τουσ επτα 
σταχυασ τουσ εκλεκτουσ και τουσ πληρεισ ηγερθη δε 
φαραω και ην ενυπνιον8εγενετο δε πρωι και εταραχθη 
η ψυχη αυτου και αποστειλασ εκαλεσεν παντασ τουσ 
εξηγητασ αιγυπτου και παντασ τουσ σοφουσ αυτησ 
και διηγησατο αυτοισ φαραω το ενυπνιον και ουκ ην ο 
απαγγελλων αυτο τω φαραω9και ελαλησεν ο 
αρχιοινοχοοσ προσ φαραω λεγων την αµαρτιαν µου 
αναµιµνησκω σηµερον10φαραω ωργισθη τοισ παισιν 
αυτου και εθετο ηµασ εν φυλακη εν τω οικω του 
αρχιµαγειρου εµε τε και τον αρχισιτοποιον11και 
ειδοµεν ενυπνιον εν νυκτι µια εγω τε και αυτοσ 
εκαστοσ κατα το αυτου ενυπνιον ειδοµεν12ην δε εκει 
µεθ′ ηµων νεανισκοσ παισ εβραιοσ του αρχιµαγειρου 
και διηγησαµεθα αυτω και συνεκρινεν ηµιν13εγενηθη 
δε καθωσ συνεκρινεν ηµιν ουτωσ και συνεβη εµε τε 
αποκατασταθηναι επι την αρχην µου εκεινον δε 
κρεµασθηναι14αποστειλασ δε φαραω εκαλεσεν τον 
ιωσηφ και εξηγαγον αυτον εκ του οχυρωµατοσ και 
εξυρησαν αυτον και ηλλαξαν την στολην αυτου και 
ηλθεν προσ φαραω15ειπεν δε φαραω τω ιωσηφ 
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ενυπνιον εωρακα και ο συγκρινων ουκ εστιν αυτο εγω 
δε ακηκοα περι σου λεγοντων ακουσαντα σε ενυπνια 
συγκριναι αυτα16αποκριθεισ δε ιωσηφ τω φαραω ειπεν 
ανευ του θεου ουκ αποκριθησεται το σωτηριον 
φαραω17ελαλησεν δε φαραω τω ιωσηφ λεγων εν τω 
υπνω µου ωµην εσταναι παρα το χειλοσ του 
ποταµου18και ωσπερ εκ του ποταµου ανεβαινον επτα 
βοεσ καλαι τω ειδει και εκλεκται ταισ σαρξιν και 
ενεµοντο εν τω αχει19και ιδου επτα βοεσ ετεραι 
ανεβαινον οπισω αυτων εκ του ποταµου πονηραι και 
αισχραι τω ειδει και λεπται ταισ σαρξιν οιασ ουκ 
ειδον τοιαυτασ εν ολη γη αιγυπτω αισχροτερασ20και 
κατεφαγον αι επτα βοεσ αι αισχραι και λεπται τασ 
επτα βοασ τασ πρωτασ τασ καλασ και εκλεκτασ21και 
εισηλθον εισ τασ κοιλιασ αυτων και ου διαδηλοι 
εγενοντο οτι εισηλθον εισ τασ κοιλιασ αυτων και αι 
οψεισ αυτων αισχραι καθα και την αρχην εξεγερθεισ 
δε εκοιµηθην22και ειδον παλιν εν τω υπνω µου και 
ωσπερ επτα σταχυεσ ανεβαινον εν πυθµενι ενι πληρεισ 
και καλοι23αλλοι δε επτα σταχυεσ λεπτοι και 
ανεµοφθοροι ανεφυοντο εχοµενοι αυτων24και 
κατεπιον οι επτα σταχυεσ οι λεπτοι και ανεµοφθοροι 
τουσ επτα σταχυασ τουσ καλουσ και τουσ πληρεισ 
ειπα ουν τοισ εξηγηταισ και ουκ ην ο απαγγελλων 
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µοι25και ειπεν ιωσηφ τω φαραω το ενυπνιον φαραω εν 
εστιν οσα ο θεοσ ποιει εδειξεν τω φαραω26αι επτα 
βοεσ αι καλαι επτα ετη εστιν και οι επτα σταχυεσ οι 
καλοι επτα ετη εστιν το ενυπνιον φαραω εν εστιν27και 
αι επτα βοεσ αι λεπται αι αναβαινουσαι οπισω αυτων 
επτα ετη εστιν και οι επτα σταχυεσ οι λεπτοι και 
ανεµοφθοροι εσονται επτα ετη λιµου28το δε ρηµα ο 
ειρηκα φαραω οσα ο θεοσ ποιει εδειξεν τω 
φαραω29ιδου επτα ετη ερχεται ευθηνια πολλη εν παση 
γη αιγυπτω30ηξει δε επτα ετη λιµου µετα ταυτα και 
επιλησονται τησ πλησµονησ εν ολη γη αιγυπτω και 
αναλωσει ο λιµοσ την γην31και ουκ επιγνωσθησεται η 
ευθηνια επι τησ γησ απο του λιµου του εσοµενου µετα 
ταυτα ισχυροσ γαρ εσται σφοδρα32περι δε του 
δευτερωσαι το ενυπνιον φαραω δισ οτι αληθεσ εσται 
το ρηµα το παρα του θεου και ταχυνει ο θεοσ του 
ποιησαι αυτο33νυν ουν σκεψαι ανθρωπον φρονιµον 
και συνετον και καταστησον αυτον επι γησ 
αιγυπτου34και ποιησατω φαραω και καταστησατω 
τοπαρχασ επι τησ γησ και αποπεµπτωσατωσαν παντα 
τα γενηµατα τησ γησ αιγυπτου των επτα ετων τησ 
ευθηνιασ35και συναγαγετωσαν παντα τα βρωµατα των 
επτα ετων των ερχοµενων των καλων τουτων και 
συναχθητω ο σιτοσ υπο χειρα φαραω βρωµατα εν ταισ 
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πολεσιν φυλαχθητω36και εσται τα βρωµατα 
πεφυλαγµενα τη γη εισ τα επτα ετη του λιµου α εσονται 
εν γη αιγυπτω και ουκ εκτριβησεται η γη εν τω 
λιµω37ηρεσεν δε τα ρηµατα εναντιον φαραω και 
εναντιον παντων των παιδων αυτου38και ειπεν φαραω 
πασιν τοισ παισιν αυτου µη ευρησοµεν ανθρωπον 
τοιουτον οσ εχει πνευµα θεου εν αυτω39ειπεν δε 
φαραω τω ιωσηφ επειδη εδειξεν ο θεοσ σοι παντα 
ταυτα ουκ εστιν ανθρωποσ φρονιµωτεροσ και 
συνετωτεροσ σου40συ εση επι τω οικω µου και επι τω 
στοµατι σου υπακουσεται πασ ο λαοσ µου πλην τον 
θρονον υπερεξω σου εγω41ειπεν δε φαραω τω ιωσηφ 
ιδου καθιστηµι σε σηµερον επι πασησ γησ 
αιγυπτου42και περιελοµενοσ φαραω τον δακτυλιον 
απο τησ χειροσ αυτου περιεθηκεν αυτον επι την χειρα 
ιωσηφ και ενεδυσεν αυτον στολην βυσσινην και 
περιεθηκεν κλοιον χρυσουν περι τον τραχηλον 
αυτου43και ανεβιβασεν αυτον επι το αρµα το δευτερον 
των αυτου και εκηρυξεν εµπροσθεν αυτου κηρυξ και 
κατεστησεν αυτον εφ′ ολησ γησ αιγυπτου44ειπεν δε 
φαραω τω ιωσηφ εγω φαραω ανευ σου ουκ εξαρει 
ουθεισ την χειρα αυτου επι παση γη αιγυπτου45και 
εκαλεσεν φαραω το ονοµα ιωσηφ ψονθοµφανηχ και 
εδωκεν αυτω την ασεννεθ θυγατερα πετεφρη ιερεωσ 
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ηλιου πολεωσ αυτω γυναικα46ιωσηφ δε ην ετων 
τριακοντα οτε εστη εναντιον φαραω βασιλεωσ 
αιγυπτου εξηλθεν δε ιωσηφ εκ προσωπου φαραω και 
διηλθεν πασαν γην αιγυπτου47και εποιησεν η γη εν 
τοισ επτα ετεσιν τησ ευθηνιασ δραγµατα48και 
συνηγαγεν παντα τα βρωµατα των επτα ετων εν οισ ην 
η ευθηνια εν γη αιγυπτου και εθηκεν τα βρωµατα εν 
ταισ πολεσιν βρωµατα των πεδιων τησ πολεωσ των 
κυκλω αυτησ εθηκεν εν αυτη49και συνηγαγεν ιωσηφ 
σιτον ωσει την αµµον τησ θαλασσησ πολυν σφοδρα 
εωσ ουκ ηδυναντο αριθµησαι ου γαρ ην αριθµοσ50τω 
δε ιωσηφ εγενοντο υιοι δυο προ του ελθειν τα επτα ετη 
του λιµου ουσ ετεκεν αυτω ασεννεθ θυγατηρ πετεφρη 
ιερεωσ ηλιου πολεωσ51εκαλεσεν δε ιωσηφ το ονοµα 
του πρωτοτοκου µανασση οτι επιλαθεσθαι µε εποιησεν 
ο θεοσ παντων των πονων µου και παντων των του 
πατροσ µου52το δε ονοµα του δευτερου εκαλεσεν 
εφραιµ οτι ηυξησεν µε ο θεοσ εν γη ταπεινωσεωσ 
µου53παρηλθον δε τα επτα ετη τησ ευθηνιασ α 
εγενοντο εν γη αιγυπτω54και ηρξαντο τα επτα ετη του 
λιµου ερχεσθαι καθα ειπεν ιωσηφ και εγενετο λιµοσ εν 
παση τη γη εν δε παση γη αιγυπτου ησαν αρτοι55και 
επεινασεν πασα η γη αιγυπτου εκεκραξεν δε ο λαοσ 
προσ φαραω περι αρτων ειπεν δε φαραω πασι τοισ 
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αιγυπτιοισ πορευεσθε προσ ιωσηφ και ο εαν ειπη υµιν 
ποιησατε56και ο λιµοσ ην επι προσωπου πασησ τησ 
γησ ανεωξεν δε ιωσηφ παντασ τουσ σιτοβολωνασ και 
επωλει πασι τοισ αιγυπτιοισ57και πασαι αι χωραι 
ηλθον εισ αιγυπτον αγοραζειν προσ ιωσηφ 
επεκρατησεν γαρ ο λιµοσ εν παση τη γη

Chapter 42
1ιδων δε ιακωβ οτι εστιν πρασισ εν αιγυπτω ειπεν τοισ 
υιοισ αυτου ινα τι ραθυµειτε2ιδου ακηκοα οτι εστιν 
σιτοσ εν αιγυπτω καταβητε εκει και πριασθε ηµιν 
µικρα βρωµατα ινα ζωµεν και µη 
αποθανωµεν3κατεβησαν δε οι αδελφοι ιωσηφ οι δεκα 
πριασθαι σιτον εξ αιγυπτου4τον δε βενιαµιν τον 
αδελφον ιωσηφ ουκ απεστειλεν µετα των αδελφων 
αυτου ειπεν γαρ µηποτε συµβη αυτω µαλακια5ηλθον 
δε οι υιοι ισραηλ αγοραζειν µετα των ερχοµενων ην 
γαρ ο λιµοσ εν γη χανααν6ιωσηφ δε ην αρχων τησ γησ 
ουτοσ επωλει παντι τω λαω τησ γησ ελθοντεσ δε οι 
αδελφοι ιωσηφ προσεκυνησαν αυτω επι προσωπον επι 
την γην7ιδων δε ιωσηφ τουσ αδελφουσ αυτου επεγνω 
και ηλλοτριουτο απ′ αυτων και ελαλησεν αυτοισ 
σκληρα και ειπεν αυτοισ ποθεν ηκατε οι δε ειπαν εκ 
γησ χανααν αγορασαι βρωµατα8επεγνω δε ιωσηφ τουσ 

http://spindleworks.com/septuagint/Genesis.htm (134 of 165) [23/08/2004 04:52:05 p.m.]



Genesis - Septuagint

αδελφουσ αυτου αυτοι δε ουκ επεγνωσαν αυτον9και 
εµνησθη ιωσηφ των ενυπνιων ων ειδεν αυτοσ και ειπεν 
αυτοισ κατασκοποι εστε κατανοησαι τα ιχνη τησ 
χωρασ ηκατε10οι δε ειπαν ουχι κυριε οι παιδεσ σου 
ηλθοµεν πριασθαι βρωµατα11παντεσ εσµεν υιοι ενοσ 
ανθρωπου ειρηνικοι εσµεν ουκ εισιν οι παιδεσ σου 
κατασκοποι12ειπεν δε αυτοισ ουχι αλλα τα ιχνη τησ 
γησ ηλθατε ιδειν13οι δε ειπαν δωδεκα εσµεν οι παιδεσ 
σου αδελφοι εν γη χανααν και ιδου ο νεωτεροσ µετα 
του πατροσ ηµων σηµερον ο δε ετεροσ ουχ 
υπαρχει14ειπεν δε αυτοισ ιωσηφ τουτο εστιν ο ειρηκα 
υµιν λεγων οτι κατασκοποι εστε15εν τουτω φανεισθε 
νη την υγιειαν φαραω ου µη εξελθητε εντευθεν εαν µη 
ο αδελφοσ υµων ο νεωτεροσ ελθη ωδε16αποστειλατε εξ 
υµων ενα και λαβετε τον αδελφον υµων υµεισ δε 
απαχθητε εωσ του φανερα γενεσθαι τα ρηµατα υµων ει 
αληθευετε η ου ει δε µη νη την υγιειαν φαραω η µην 
κατασκοποι εστε17και εθετο αυτουσ εν φυλακη 
ηµερασ τρεισ18ειπεν δε αυτοισ τη ηµερα τη τριτη 
τουτο ποιησατε και ζησεσθε τον θεον γαρ εγω 
φοβουµαι19ει ειρηνικοι εστε αδελφοσ υµων εισ 
κατασχεθητω εν τη φυλακη αυτοι δε βαδισατε και 
απαγαγετε τον αγορασµον τησ σιτοδοσιασ υµων20και 
τον αδελφον υµων τον νεωτερον αγαγετε προσ µε και 
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πιστευθησονται τα ρηµατα υµων ει δε µη αποθανεισθε 
εποιησαν δε ουτωσ21και ειπεν εκαστοσ προσ τον 
αδελφον αυτου ναι εν αµαρτια γαρ εσµεν περι του 
αδελφου ηµων οτι υπερειδοµεν την θλιψιν τησ ψυχησ 
αυτου οτε κατεδεετο ηµων και ουκ εισηκουσαµεν 
αυτου ενεκεν τουτου επηλθεν εφ′ ηµασ η θλιψισ 
αυτη22αποκριθεισ δε ρουβην ειπεν αυτοισ ουκ 
ελαλησα υµιν λεγων µη αδικησητε το παιδαριον και 
ουκ εισηκουσατε µου και ιδου το αιµα αυτου 
εκζητειται23αυτοι δε ουκ ηδεισαν οτι ακουει ιωσηφ ο 
γαρ ερµηνευτησ ανα µεσον αυτων ην24αποστραφεισ δε 
απ′ αυτων εκλαυσεν ιωσηφ και παλιν προσηλθεν προσ 
αυτουσ και ειπεν αυτοισ και ελαβεν τον συµεων απ′ 
αυτων και εδησεν αυτον εναντιον αυτων25ενετειλατο 
δε ιωσηφ εµπλησαι τα αγγεια αυτων σιτου και 
αποδουναι το αργυριον εκαστου εισ τον σακκον αυτου 
και δουναι αυτοισ επισιτισµον εισ την οδον και 
εγενηθη αυτοισ ουτωσ26και επιθεντεσ τον σιτον επι 
τουσ ονουσ αυτων απηλθον εκειθεν27λυσασ δε εισ τον 
µαρσιππον αυτου δουναι χορτασµατα τοισ ονοισ 
αυτου ου κατελυσαν ειδεν τον δεσµον του αργυριου 
αυτου και ην επανω του στοµατοσ του 
µαρσιππου28και ειπεν τοισ αδελφοισ αυτου απεδοθη 
µοι το αργυριον και ιδου τουτο εν τω µαρσιππω µου 
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και εξεστη η καρδια αυτων και εταραχθησαν προσ 
αλληλουσ λεγοντεσ τι τουτο εποιησεν ο θεοσ 
ηµιν29ηλθον δε προσ ιακωβ τον πατερα αυτων εισ γην 
χανααν και απηγγειλαν αυτω παντα τα συµβαντα 
αυτοισ λεγοντεσ30λελαληκεν ο ανθρωποσ ο κυριοσ 
τησ γησ προσ ηµασ σκληρα και εθετο ηµασ εν φυλακη 
ωσ κατασκοπευοντασ την γην31ειπαµεν δε αυτω 
ειρηνικοι εσµεν ουκ εσµεν κατασκοποι32δωδεκα 
αδελφοι εσµεν υιοι του πατροσ ηµων ο εισ ουχ υπαρχει 
ο δε µικροτεροσ µετα του πατροσ ηµων σηµερον εν γη 
χανααν33ειπεν δε ηµιν ο ανθρωποσ ο κυριοσ τησ γησ 
εν τουτω γνωσοµαι οτι ειρηνικοι εστε αδελφον ενα 
αφετε ωδε µετ′ εµου τον δε αγορασµον τησ σιτοδοσιασ 
του οικου υµων λαβοντεσ απελθατε34και αγαγετε προσ 
µε τον αδελφον υµων τον νεωτερον και γνωσοµαι οτι 
ου κατασκοποι εστε αλλ′ οτι ειρηνικοι εστε και τον 
αδελφον υµων αποδωσω υµιν και τη γη 
εµπορευεσθε35εγενετο δε εν τω κατακενουν αυτουσ 
τουσ σακκουσ αυτων και ην εκαστου ο δεσµοσ του 
αργυριου εν τω σακκω αυτων και ειδον τουσ δεσµουσ 
του αργυριου αυτων αυτοι και ο πατηρ αυτων και 
εφοβηθησαν36ειπεν δε αυτοισ ιακωβ ο πατηρ αυτων 
εµε ητεκνωσατε ιωσηφ ουκ εστιν συµεων ουκ εστιν και 
τον βενιαµιν ληµψεσθε επ′ εµε εγενετο παντα 
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ταυτα37ειπεν δε ρουβην τω πατρι αυτου λεγων τουσ 
δυο υιουσ µου αποκτεινον εαν µη αγαγω αυτον προσ 
σε δοσ αυτον εισ την χειρα µου καγω αναξω αυτον 
προσ σε38ο δε ειπεν ου καταβησεται ο υιοσ µου µεθ′ 
υµων οτι ο αδελφοσ αυτου απεθανεν και αυτοσ µονοσ 
καταλελειπται και συµβησεται αυτον µαλακισθηναι 
εν τη οδω η αν πορευησθε και καταξετε µου το γηρασ 
µετα λυπησ εισ αδου

Chapter 43
1ο δε λιµοσ ενισχυσεν επι τησ γησ2εγενετο δε ηνικα 
συνετελεσαν καταφαγειν τον σιτον ον ηνεγκαν εξ 
αιγυπτου και ειπεν αυτοισ ο πατηρ αυτων παλιν 
πορευθεντεσ πριασθε ηµιν µικρα βρωµατα3ειπεν δε 
αυτω ιουδασ λεγων διαµαρτυρια διαµεµαρτυρηται 
ηµιν ο ανθρωποσ λεγων ουκ οψεσθε το προσωπον µου 
εαν µη ο αδελφοσ υµων ο νεωτεροσ µεθ′ υµων η4ει µεν 
ουν αποστελλεισ τον αδελφον ηµων µεθ′ ηµων 
καταβησοµεθα και αγορασωµεν σοι βρωµατα5ει δε µη 
αποστελλεισ τον αδελφον ηµων µεθ′ ηµων ου 
πορευσοµεθα ο γαρ ανθρωποσ ειπεν ηµιν λεγων ουκ 
οψεσθε µου το προσωπον εαν µη ο αδελφοσ υµων ο 
νεωτεροσ µεθ′ υµων η6ειπεν δε ισραηλ τι 
εκακοποιησατε µε αναγγειλαντεσ τω ανθρωπω ει εστιν 
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υµιν αδελφοσ7οι δε ειπαν ερωτων επηρωτησεν ηµασ ο 
ανθρωποσ και την γενεαν ηµων λεγων ει ετι ο πατηρ 
υµων ζη ει εστιν υµιν αδελφοσ και απηγγειλαµεν αυτω 
κατα την επερωτησιν ταυτην µη ηδειµεν ει ερει ηµιν 
αγαγετε τον αδελφον υµων8ειπεν δε ιουδασ προσ 
ισραηλ τον πατερα αυτου αποστειλον το παιδαριον 
µετ′ εµου και ανασταντεσ πορευσοµεθα ινα ζωµεν και 
µη αποθανωµεν και ηµεισ και συ και η αποσκευη 
ηµων9εγω δε εκδεχοµαι αυτον εκ χειροσ µου ζητησον 
αυτον εαν µη αγαγω αυτον προσ σε και στησω αυτον 
εναντιον σου ηµαρτηκωσ εσοµαι προσ σε πασασ τασ 
ηµερασ10ει µη γαρ εβραδυναµεν ηδη αν υπεστρεψαµεν 
δισ11ειπεν δε αυτοισ ισραηλ ο πατηρ αυτων ει ουτωσ 
εστιν τουτο ποιησατε λαβετε απο των καρπων τησ γησ 
εν τοισ αγγειοισ υµων και καταγαγετε τω ανθρωπω 
δωρα τησ ρητινησ και του µελιτοσ θυµιαµα και 
στακτην και τερεµινθον και καρυα12και το αργυριον 
δισσον λαβετε εν ταισ χερσιν υµων το αργυριον το 
αποστραφεν εν τοισ µαρσιπποισ υµων αποστρεψατε 
µεθ′ υµων µηποτε αγνοηµα εστιν13και τον αδελφον 
υµων λαβετε και ανασταντεσ καταβητε προσ τον 
ανθρωπον14ο δε θεοσ µου δωη υµιν χαριν εναντιον 
του ανθρωπου και αποστειλαι τον αδελφον υµων τον 
ενα και τον βενιαµιν εγω µεν γαρ καθα ητεκνωµαι 

http://spindleworks.com/septuagint/Genesis.htm (139 of 165) [23/08/2004 04:52:05 p.m.]



Genesis - Septuagint

ητεκνωµαι15λαβοντεσ δε οι ανδρεσ τα δωρα ταυτα και 
το αργυριον διπλουν ελαβον εν ταισ χερσιν αυτων και 
τον βενιαµιν και ανασταντεσ κατεβησαν εισ αιγυπτον 
και εστησαν εναντιον ιωσηφ16ειδεν δε ιωσηφ αυτουσ 
και τον βενιαµιν τον αδελφον αυτου τον οµοµητριον 
και ειπεν τω επι τησ οικιασ αυτου εισαγαγε τουσ 
ανθρωπουσ εισ την οικιαν και σφαξον θυµατα και 
ετοιµασον µετ′ εµου γαρ φαγονται οι ανθρωποι αρτουσ 
την µεσηµβριαν17εποιησεν δε ο ανθρωποσ καθα ειπεν 
ιωσηφ και εισηγαγεν τουσ ανθρωπουσ εισ τον οικον 
ιωσηφ18ιδοντεσ δε οι ανθρωποι οτι εισηχθησαν εισ τον 
οικον ιωσηφ ειπαν δια το αργυριον το αποστραφεν εν 
τοισ µαρσιπποισ ηµων την αρχην ηµεισ εισαγοµεθα 
του συκοφαντησαι ηµασ και επιθεσθαι ηµιν του 
λαβειν ηµασ εισ παιδασ και τουσ ονουσ 
ηµων19προσελθοντεσ δε προσ τον ανθρωπον τον επι 
του οικου ιωσηφ ελαλησαν αυτω εν τω πυλωνι του 
οικου20λεγοντεσ δεοµεθα κυριε κατεβηµεν την αρχην 
πριασθαι βρωµατα21εγενετο δε ηνικα ηλθοµεν εισ το 
καταλυσαι και ηνοιξαµεν τουσ µαρσιππουσ ηµων και 
τοδε το αργυριον εκαστου εν τω µαρσιππω αυτου το 
αργυριον ηµων εν σταθµω απεστρεψαµεν νυν εν ταισ 
χερσιν ηµων22και αργυριον ετερον ηνεγκαµεν µεθ′ 
εαυτων αγορασαι βρωµατα ουκ οιδαµεν τισ ενεβαλεν 
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το αργυριον εισ τουσ µαρσιππουσ ηµων23ειπεν δε 
αυτοισ ιλεωσ υµιν µη φοβεισθε ο θεοσ υµων και ο θεοσ 
των πατερων υµων εδωκεν υµιν θησαυρουσ εν τοισ 
µαρσιπποισ υµων το δε αργυριον υµων ευδοκιµουν 
απεχω και εξηγαγεν προσ αυτουσ τον συµεων24και 
ηνεγκεν υδωρ νιψαι τουσ ποδασ αυτων και εδωκεν 
χορτασµατα τοισ ονοισ αυτων25ητοιµασαν δε τα δωρα 
εωσ του ελθειν ιωσηφ µεσηµβριασ ηκουσαν γαρ οτι 
εκει µελλει αρισταν26εισηλθεν δε ιωσηφ εισ την οικιαν 
και προσηνεγκαν αυτω τα δωρα α ειχον εν ταισ χερσιν 
αυτων εισ τον οικον και προσεκυνησαν αυτω επι 
προσωπον επι την γην27ηρωτησεν δε αυτουσ πωσ εχετε 
και ειπεν αυτοισ ει υγιαινει ο πατηρ υµων ο 
πρεσβυτεροσ ον ειπατε ετι ζη28οι δε ειπαν υγιαινει ο 
παισ σου ο πατηρ ηµων ετι ζη και ειπεν ευλογητοσ ο 
ανθρωποσ εκεινοσ τω θεω και κυψαντεσ 
προσεκυνησαν αυτω29αναβλεψασ δε τοισ οφθαλµοισ 
ιωσηφ ειδεν βενιαµιν τον αδελφον αυτου τον 
οµοµητριον και ειπεν ουτοσ ο αδελφοσ υµων ο 
νεωτεροσ ον ειπατε προσ µε αγαγειν και ειπεν ο θεοσ 
ελεησαι σε τεκνον30εταραχθη δε ιωσηφ συνεστρεφετο 
γαρ τα εντερα αυτου επι τω αδελφω αυτου και εζητει 
κλαυσαι εισελθων δε εισ το ταµιειον εκλαυσεν 
εκει31και νιψαµενοσ το προσωπον εξελθων 
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ενεκρατευσατο και ειπεν παραθετε αρτουσ32και 
παρεθηκαν αυτω µονω και αυτοισ καθ′ εαυτουσ και 
τοισ αιγυπτιοισ τοισ συνδειπνουσιν µετ′ αυτου καθ′ 
εαυτουσ ου γαρ εδυναντο οι αιγυπτιοι συνεσθιειν µετα 
των εβραιων αρτουσ βδελυγµα γαρ εστιν τοισ 
αιγυπτιοισ33εκαθισαν δε εναντιον αυτου ο 
πρωτοτοκοσ κατα τα πρεσβεια αυτου και ο νεωτεροσ 
κατα την νεοτητα αυτου εξισταντο δε οι ανθρωποι 
εκαστοσ προσ τον αδελφον αυτου34ηραν δε µεριδασ 
παρ′ αυτου προσ αυτουσ εµεγαλυνθη δε η µερισ 
βενιαµιν παρα τασ µεριδασ παντων πενταπλασιωσ 
προσ τασ εκεινων επιον δε και εµεθυσθησαν µετ′ 
αυτου

Chapter 44
1και ενετειλατο ιωσηφ τω οντι επι τησ οικιασ αυτου 
λεγων πλησατε τουσ µαρσιππουσ των ανθρωπων 
βρωµατων οσα εαν δυνωνται αραι και εµβαλατε 
εκαστου το αργυριον επι του στοµατοσ του 
µαρσιππου2και το κονδυ µου το αργυρουν εµβαλατε 
εισ τον µαρσιππον του νεωτερου και την τιµην του 
σιτου αυτου εγενηθη δε κατα το ρηµα ιωσηφ καθωσ 
ειπεν3το πρωι διεφαυσεν και οι ανθρωποι 
απεσταλησαν αυτοι και οι ονοι αυτων4εξελθοντων δε 
αυτων την πολιν ουκ απεσχον µακραν και ιωσηφ ειπεν 
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τω επι τησ οικιασ αυτου αναστασ επιδιωξον οπισω των 
ανθρωπων και καταληµψη αυτουσ και ερεισ αυτοισ τι 
οτι ανταπεδωκατε πονηρα αντι καλων5ινα τι εκλεψατε 
µου το κονδυ το αργυρουν ου τουτο εστιν εν ω πινει ο 
κυριοσ µου αυτοσ δε οιωνισµω οιωνιζεται εν αυτω 
πονηρα συντετελεσθε α πεποιηκατε6ευρων δε αυτουσ 
ειπεν αυτοισ κατα τα ρηµατα ταυτα7οι δε ειπον αυτω 
ινα τι λαλει ο κυριοσ κατα τα ρηµατα ταυτα µη 
γενοιτο τοισ παισιν σου ποιησαι κατα το ρηµα 
τουτο8ει το µεν αργυριον ο ευροµεν εν τοισ 
µαρσιπποισ ηµων απεστρεψαµεν προσ σε εκ γησ 
χανααν πωσ αν κλεψαιµεν εκ του οικου του κυριου 
σου αργυριον η χρυσιον9παρ′ ω αν ευρεθη το κονδυ 
των παιδων σου αποθνησκετω και ηµεισ δε εσοµεθα 
παιδεσ τω κυριω ηµων10ο δε ειπεν και νυν ωσ λεγετε 
ουτωσ εσται ο ανθρωποσ παρ′ ω αν ευρεθη το κονδυ 
αυτοσ εσται µου παισ υµεισ δε εσεσθε καθαροι11και 
εσπευσαν και καθειλαν εκαστοσ τον µαρσιππον αυτου 
επι την γην και ηνοιξαν εκαστοσ τον µαρσιππον 
αυτου12ηρευνα δε απο του πρεσβυτερου αρξαµενοσ 
εωσ ηλθεν επι τον νεωτερον και ευρεν το κονδυ εν τω 
µαρσιππω τω βενιαµιν13και διερρηξαν τα ιµατια 
αυτων και επεθηκαν εκαστοσ τον µαρσιππον αυτου επι 
τον ονον αυτου και επεστρεψαν εισ την 
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πολιν14εισηλθεν δε ιουδασ και οι αδελφοι αυτου προσ 
ιωσηφ ετι αυτου οντοσ εκει και επεσον εναντιον αυτου 
επι την γην15ειπεν δε αυτοισ ιωσηφ τι το πραγµα τουτο 
ο εποιησατε ουκ οιδατε οτι οιωνισµω οιωνιειται 
ανθρωποσ οιοσ εγω16ειπεν δε ιουδασ τι αντερουµεν τω 
κυριω η τι λαλησωµεν η τι δικαιωθωµεν ο δε θεοσ 
ευρεν την αδικιαν των παιδων σου ιδου εσµεν οικεται 
τω κυριω ηµων και ηµεισ και παρ′ ω ευρεθη το 
κονδυ17ειπεν δε ιωσηφ µη µοι γενοιτο ποιησαι το ρηµα 
τουτο ο ανθρωποσ παρ′ ω ευρεθη το κονδυ αυτοσ εσται 
µου παισ υµεισ δε αναβητε µετα σωτηριασ προσ τον 
πατερα υµων18εγγισασ δε αυτω ιουδασ ειπεν δεοµαι 
κυριε λαλησατω ο παισ σου ρηµα εναντιον σου και µη 
θυµωθησ τω παιδι σου οτι συ ει µετα φαραω19κυριε συ 
ηρωτησασ τουσ παιδασ σου λεγων ει εχετε πατερα η 
αδελφον20και ειπαµεν τω κυριω εστιν ηµιν πατηρ 
πρεσβυτεροσ και παιδιον γηρωσ νεωτερον αυτω και ο 
αδελφοσ αυτου απεθανεν αυτοσ δε µονοσ υπελειφθη τη 
µητρι αυτου ο δε πατηρ αυτον ηγαπησεν21ειπασ δε 
τοισ παισιν σου καταγαγετε αυτον προσ µε και 
επιµελουµαι αυτου22και ειπαµεν τω κυριω ου 
δυνησεται το παιδιον καταλιπειν τον πατερα εαν δε 
καταλιπη τον πατερα αποθανειται23συ δε ειπασ τοισ 
παισιν σου εαν µη καταβη ο αδελφοσ υµων ο νεωτεροσ 
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µεθ′ υµων ου προσθησεσθε ετι ιδειν το προσωπον 
µου24εγενετο δε ηνικα ανεβηµεν προσ τον παιδα σου 
πατερα δε ηµων απηγγειλαµεν αυτω τα ρηµατα του 
κυριου25ειπεν δε ηµιν ο πατηρ ηµων βαδισατε παλιν 
αγορασατε ηµιν µικρα βρωµατα26ηµεισ δε ειπαµεν ου 
δυνησοµεθα καταβηναι αλλ′ ει µεν ο αδελφοσ ηµων ο 
νεωτεροσ καταβαινει µεθ′ ηµων καταβησοµεθα ου γαρ 
δυνησοµεθα ιδειν το προσωπον του ανθρωπου του 
αδελφου του νεωτερου µη οντοσ µεθ′ ηµων27ειπεν δε ο 
παισ σου ο πατηρ ηµων προσ ηµασ υµεισ γινωσκετε 
οτι δυο ετεκεν µοι η γυνη28και εξηλθεν ο εισ απ′ εµου 
και ειπατε οτι θηριοβρωτοσ γεγονεν και ουκ ειδον 
αυτον ετι και νυν29εαν ουν λαβητε και τουτον εκ 
προσωπου µου και συµβη αυτω µαλακια εν τη οδω και 
καταξετε µου το γηρασ µετα λυπησ εισ αδου30νυν ουν 
εαν εισπορευωµαι προσ τον παιδα σου πατερα δε ηµων 
και το παιδαριον µη η µεθ′ ηµων η δε ψυχη αυτου 
εκκρεµαται εκ τησ τουτου ψυχησ31και εσται εν τω 
ιδειν αυτον µη ον το παιδαριον µεθ′ ηµων τελευτησει 
και καταξουσιν οι παιδεσ σου το γηρασ του παιδοσ 
σου πατροσ δε ηµων µετ′ οδυνησ εισ αδου32ο γαρ παισ 
σου εκδεδεκται το παιδιον παρα του πατροσ λεγων εαν 
µη αγαγω αυτον προσ σε και στησω αυτον εναντιον 
σου ηµαρτηκωσ εσοµαι προσ τον πατερα πασασ τασ 
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ηµερασ33νυν ουν παραµενω σοι παισ αντι του παιδιου 
οικετησ του κυριου το δε παιδιον αναβητω µετα των 
αδελφων34πωσ γαρ αναβησοµαι προσ τον πατερα του 
παιδιου µη οντοσ µεθ′ ηµων ινα µη ιδω τα κακα α 
ευρησει τον πατερα µου

Chapter 45
1και ουκ ηδυνατο ιωσηφ ανεχεσθαι παντων των 
παρεστηκοτων αυτω αλλ′ ειπεν εξαποστειλατε παντασ 
απ′ εµου και ου παρειστηκει ουδεισ ετι τω ιωσηφ ηνικα 
ανεγνωριζετο τοισ αδελφοισ αυτου2και αφηκεν φωνην 
µετα κλαυθµου ηκουσαν δε παντεσ οι αιγυπτιοι και 
ακουστον εγενετο εισ τον οικον φαραω3ειπεν δε ιωσηφ 
προσ τουσ αδελφουσ αυτου εγω ειµι ιωσηφ ετι ο πατηρ 
µου ζη και ουκ εδυναντο οι αδελφοι αποκριθηναι αυτω 
εταραχθησαν γαρ4ειπεν δε ιωσηφ προσ τουσ αδελφουσ 
αυτου εγγισατε προσ µε και ηγγισαν και ειπεν εγω ειµι 
ιωσηφ ο αδελφοσ υµων ον απεδοσθε εισ αιγυπτον5νυν 
ουν µη λυπεισθε µηδε σκληρον υµιν φανητω οτι 
απεδοσθε µε ωδε εισ γαρ ζωην απεστειλεν µε ο θεοσ 
εµπροσθεν υµων6τουτο γαρ δευτερον ετοσ λιµοσ επι 
τησ γησ και ετι λοιπα πεντε ετη εν οισ ουκ εσται 
αροτριασισ ουδε αµητοσ7απεστειλεν γαρ µε ο θεοσ 
εµπροσθεν υµων υπολειπεσθαι υµων καταλειµµα επι 
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τησ γησ και εκθρεψαι υµων καταλειψιν µεγαλην8νυν 
ουν ουχ υµεισ µε απεσταλκατε ωδε αλλ′ η ο θεοσ και 
εποιησεν µε ωσ πατερα φαραω και κυριον παντοσ του 
οικου αυτου και αρχοντα πασησ γησ 
αιγυπτου9σπευσαντεσ ουν αναβητε προσ τον πατερα 
µου και ειπατε αυτω ταδε λεγει ο υιοσ σου ιωσηφ 
εποιησεν µε ο θεοσ κυριον πασησ γησ αιγυπτου 
καταβηθι ουν προσ µε και µη µεινησ10και 
κατοικησεισ εν γη γεσεµ αραβιασ και εση εγγυσ µου 
συ και οι υιοι σου και οι υιοι των υιων σου τα 
προβατα σου και αι βοεσ σου και οσα σοι εστιν11και 
εκθρεψω σε εκει ετι γαρ πεντε ετη λιµοσ ινα µη 
εκτριβησ συ και οι υιοι σου και παντα τα υπαρχοντα 
σου12ιδου οι οφθαλµοι υµων βλεπουσιν και οι 
οφθαλµοι βενιαµιν του αδελφου µου οτι το στοµα µου 
το λαλουν προσ υµασ13απαγγειλατε ουν τω πατρι µου 
πασαν την δοξαν µου την εν αιγυπτω και οσα ειδετε 
και ταχυναντεσ καταγαγετε τον πατερα µου ωδε14και 
επιπεσων επι τον τραχηλον βενιαµιν του αδελφου 
αυτου εκλαυσεν επ′ αυτω και βενιαµιν εκλαυσεν επι 
τω τραχηλω αυτου15και καταφιλησασ παντασ τουσ 
αδελφουσ αυτου εκλαυσεν επ′ αυτοισ και µετα ταυτα 
ελαλησαν οι αδελφοι αυτου προσ αυτον16και 
διεβοηθη η φωνη εισ τον οικον φαραω λεγοντεσ ηκασιν 
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οι αδελφοι ιωσηφ εχαρη δε φαραω και η θεραπεια 
αυτου17ειπεν δε φαραω προσ ιωσηφ ειπον τοισ 
αδελφοισ σου τουτο ποιησατε γεµισατε τα πορεια υµων 
και απελθατε εισ γην χανααν18και παραλαβοντεσ τον 
πατερα υµων και τα υπαρχοντα υµων ηκετε προσ µε 
και δωσω υµιν παντων των αγαθων αιγυπτου και 
φαγεσθε τον µυελον τησ γησ19συ δε εντειλαι ταυτα 
λαβειν αυτοισ αµαξασ εκ γησ αιγυπτου τοισ παιδιοισ 
υµων και ταισ γυναιξιν και αναλαβοντεσ τον πατερα 
υµων παραγινεσθε20και µη φεισησθε τοισ οφθαλµοισ 
των σκευων υµων τα γαρ παντα αγαθα αιγυπτου υµιν 
εσται21εποιησαν δε ουτωσ οι υιοι ισραηλ εδωκεν δε 
ιωσηφ αυτοισ αµαξασ κατα τα ειρηµενα υπο φαραω 
του βασιλεωσ και εδωκεν αυτοισ επισιτισµον εισ την 
οδον22και πασιν εδωκεν δισσασ στολασ τω δε 
βενιαµιν εδωκεν τριακοσιουσ χρυσουσ και πεντε 
εξαλλασσουσασ στολασ23και τω πατρι αυτου 
απεστειλεν κατα τα αυτα και δεκα ονουσ αιροντασ 
απο παντων των αγαθων αιγυπτου και δεκα ηµιονουσ 
αιρουσασ αρτουσ τω πατρι αυτου εισ 
οδον24εξαπεστειλεν δε τουσ αδελφουσ αυτου και 
επορευθησαν και ειπεν αυτοισ µη οργιζεσθε εν τη 
οδω25και ανεβησαν εξ αιγυπτου και ηλθον εισ γην 
χανααν προσ ιακωβ τον πατερα αυτων26και 
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ανηγγειλαν αυτω λεγοντεσ οτι ο υιοσ σου ιωσηφ ζη και 
αυτοσ αρχει πασησ γησ αιγυπτου και εξεστη η διανοια 
ιακωβ ου γαρ επιστευσεν αυτοισ27ελαλησαν δε αυτω 
παντα τα ρηθεντα υπο ιωσηφ οσα ειπεν αυτοισ ιδων δε 
τασ αµαξασ ασ απεστειλεν ιωσηφ ωστε αναλαβειν 
αυτον ανεζωπυρησεν το πνευµα ιακωβ του πατροσ 
αυτων28ειπεν δε ισραηλ µεγα µοι εστιν ει ετι ιωσηφ ο 
υιοσ µου ζη πορευθεισ οψοµαι αυτον προ του 
αποθανειν µε

Chapter 46
1απαρασ δε ισραηλ αυτοσ και παντα τα αυτου ηλθεν 
επι το φρεαρ του ορκου και εθυσεν θυσιαν τω θεω του 
πατροσ αυτου ισαακ2ειπεν δε ο θεοσ ισραηλ εν 
οραµατι τησ νυκτοσ ειπασ ιακωβ ιακωβ ο δε ειπεν τι 
εστιν3λεγων εγω ειµι ο θεοσ των πατερων σου µη 
φοβου καταβηναι εισ αιγυπτον εισ γαρ εθνοσ µεγα 
ποιησω σε εκει4και εγω καταβησοµαι µετα σου εισ 
αιγυπτον και εγω αναβιβασω σε εισ τελοσ και ιωσηφ 
επιβαλει τασ χειρασ επι τουσ οφθαλµουσ σου5ανεστη 
δε ιακωβ απο του φρεατοσ του ορκου και ανελαβον οι 
υιοι ισραηλ τον πατερα αυτων και την αποσκευην και 
τασ γυναικασ αυτων επι τασ αµαξασ ασ απεστειλεν 
ιωσηφ αραι αυτον6και αναλαβοντεσ τα υπαρχοντα 
αυτων και πασαν την κτησιν ην εκτησαντο εν γη 
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χανααν εισηλθον εισ αιγυπτον ιακωβ και παν το 
σπερµα αυτου µετ′ αυτου7υιοι και οι υιοι των υιων 
αυτου µετ′ αυτου θυγατερεσ και θυγατερεσ των υιων 
αυτου και παν το σπερµα αυτου ηγαγεν εισ 
αιγυπτον8ταυτα δε τα ονοµατα των υιων ισραηλ των 
εισελθοντων εισ αιγυπτον ιακωβ και οι υιοι αυτου 
πρωτοτοκοσ ιακωβ ρουβην9υιοι δε ρουβην ενωχ και 
φαλλουσ ασρων και χαρµι10υιοι δε συµεων ιεµουηλ 
και ιαµιν και αωδ και ιαχιν και σααρ και σαουλ υιοσ 
τησ χανανιτιδοσ11υιοι δε λευι γηρσων κααθ και 
µεραρι12υιοι δε ιουδα ηρ και αυναν και σηλωµ και 
φαρεσ και ζαρα απεθανεν δε ηρ και αυναν εν γη 
χανααν εγενοντο δε υιοι φαρεσ ασρων και 
ιεµουηλ13υιοι δε ισσαχαρ θωλα και φουα και ιασουβ 
και ζαµβραµ14υιοι δε ζαβουλων σερεδ και αλλων και 
αλοηλ15ουτοι υιοι λειασ ουσ ετεκεν τω ιακωβ εν 
µεσοποταµια τησ συριασ και διναν την θυγατερα 
αυτου πασαι αι ψυχαι υιοι και θυγατερεσ τριακοντα 
τρεισ16υιοι δε γαδ σαφων και αγγισ και σαυνισ και 
θασοβαν και αηδισ και αροηδισ και αροηλισ17υιοι δε 
ασηρ ιεµνα και ιεσουα και ιεουλ και βαρια και σαρα 
αδελφη αυτων υιοι δε βαρια χοβορ και µελχιηλ18ουτοι 
υιοι ζελφασ ην εδωκεν λαβαν λεια τη θυγατρι αυτου η 
ετεκεν τουτουσ τω ιακωβ δεκα εξ ψυχασ19υιοι δε 
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ραχηλ γυναικοσ ιακωβ ιωσηφ και βενιαµιν20εγενοντο 
δε υιοι ιωσηφ εν γη αιγυπτω ουσ ετεκεν αυτω ασεννεθ 
θυγατηρ πετεφρη ιερεωσ ηλιου πολεωσ τον µανασση 
και τον εφραιµ εγενοντο δε υιοι µανασση ουσ ετεκεν 
αυτω η παλλακη η συρα τον µαχιρ µαχιρ δε εγεννησεν 
τον γαλααδ υιοι δε εφραιµ αδελφου µανασση 
σουταλααµ και τααµ υιοι δε σουταλααµ εδεµ21υιοι δε 
βενιαµιν βαλα και χοβωρ και ασβηλ εγενοντο δε υιοι 
βαλα γηρα και νοεµαν και αγχισ και ρωσ και µαµφιν 
και οφιµιν γηρα δε εγεννησεν τον αραδ22ουτοι υιοι 
ραχηλ ουσ ετεκεν τω ιακωβ πασαι ψυχαι δεκα 
οκτω23υιοι δε δαν ασοµ24και υιοι νεφθαλι ασιηλ και 
γωυνι και ισσααρ και συλληµ25ουτοι υιοι βαλλασ ην 
εδωκεν λαβαν ραχηλ τη θυγατρι αυτου η ετεκεν 
τουτουσ τω ιακωβ πασαι ψυχαι επτα26πασαι δε ψυχαι 
αι εισελθουσαι µετα ιακωβ εισ αιγυπτον οι εξελθοντεσ 
εκ των µηρων αυτου χωρισ των γυναικων υιων ιακωβ 
πασαι ψυχαι εξηκοντα εξ27υιοι δε ιωσηφ οι γενοµενοι 
αυτω εν γη αιγυπτω ψυχαι εννεα πασαι ψυχαι οικου 
ιακωβ αι εισελθουσαι εισ αιγυπτον εβδοµηκοντα 
πεντε28τον δε ιουδαν απεστειλεν εµπροσθεν αυτου 
προσ ιωσηφ συναντησαι αυτω καθ′ ηρωων πολιν εισ 
γην ραµεσση29ζευξασ δε ιωσηφ τα αρµατα αυτου 
ανεβη εισ συναντησιν ισραηλ τω πατρι αυτου καθ′ 
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ηρωων πολιν και οφθεισ αυτω επεπεσεν επι τον 
τραχηλον αυτου και εκλαυσεν κλαυθµω πλειονι30και 
ειπεν ισραηλ προσ ιωσηφ αποθανουµαι απο του νυν 
επει εωρακα το προσωπον σου ετι γαρ συ ζησ31ειπεν δε 
ιωσηφ προσ τουσ αδελφουσ αυτου αναβασ απαγγελω 
τω φαραω και ερω αυτω οι αδελφοι µου και ο οικοσ 
του πατροσ µου οι ησαν εν γη χανααν ηκασιν προσ 
µε32οι δε ανδρεσ εισιν ποιµενεσ ανδρεσ γαρ 
κτηνοτροφοι ησαν και τα κτηνη και τουσ βοασ και 
παντα τα αυτων αγειοχασιν33εαν ουν καλεση υµασ 
φαραω και ειπη υµιν τι το εργον υµων εστιν34ερειτε 
ανδρεσ κτηνοτροφοι εσµεν οι παιδεσ σου εκ παιδοσ 
εωσ του νυν και ηµεισ και οι πατερεσ ηµων ινα 
κατοικησητε εν γη γεσεµ αραβια βδελυγµα γαρ εστιν 
αιγυπτιοισ πασ ποιµην προβατων

Chapter 47
1ελθων δε ιωσηφ απηγγειλεν τω φαραω λεγων ο πατηρ 
µου και οι αδελφοι µου και τα κτηνη και οι βοεσ 
αυτων και παντα τα αυτων ηλθον εκ γησ χανααν και 
ιδου εισιν εν γη γεσεµ2απο δε των αδελφων αυτου 
παρελαβεν πεντε ανδρασ και εστησεν αυτουσ εναντιον 
φαραω3και ειπεν φαραω τοισ αδελφοισ ιωσηφ τι το 
εργον υµων οι δε ειπαν τω φαραω ποιµενεσ προβατων 
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οι παιδεσ σου και ηµεισ και οι πατερεσ ηµων4ειπαν δε 
τω φαραω παροικειν εν τη γη ηκαµεν ου γαρ εστιν 
νοµη τοισ κτηνεσιν των παιδων σου ενισχυσεν γαρ ο 
λιµοσ εν γη χανααν νυν ουν κατοικησοµεν οι παιδεσ 
σου εν γη γεσεµ5ειπεν δε φαραω τω ιωσφη 
κατοικειτωσαν εν γη γεσεµ ει δε επιστη οτι εισιν εν 
αυτοισ ανδρεσ δυνατοι καταστησον αυτουσ αρχοντασ 
των εµων κτηνων ηλθον δε εισ αιγυπτον προσ ιωσηφ 
ιακωβ και οι υιοι αυτου και ηκουσεν φαραω βασιλευσ 
αιγυπτου και ειπεν φαραω προσ ιωσηφ λεγων ο πατηρ 
σου και οι αδελφοι σου ηκασι προσ σε6ιδου η γη 
αιγυπτου εναντιον σου εστιν εν τη βελτιστη γη 
κατοικισον τον πατερα σου και τουσ αδελφουσ 
σου7εισηγαγεν δε ιωσηφ ιακωβ τον πατερα αυτου και 
εστησεν αυτον εναντιον φαραω και ευλογησεν ιακωβ 
τον φαραω8ειπεν δε φαραω τω ιακωβ ποσα ετη ηµερων 
τησ ζωησ σου9και ειπεν ιακωβ τω φαραω αι ηµεραι 
των ετων τησ ζωησ µου ασ παροικω εκατον τριακοντα 
ετη µικραι και πονηραι γεγονασιν αι ηµεραι των ετων 
τησ ζωησ µου ουκ αφικοντο εισ τασ ηµερασ των ετων 
τησ ζωησ των πατερων µου ασ ηµερασ 
παρωκησαν10και ευλογησασ ιακωβ τον φαραω 
εξηλθεν απ′ αυτου11και κατωκισεν ιωσηφ τον πατερα 
και τουσ αδελφουσ αυτου και εδωκεν αυτοισ 
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κατασχεσιν εν γη αιγυπτου εν τη βελτιστη γη εν γη 
ραµεσση καθα προσεταξεν φαραω12και εσιτοµετρει 
ιωσηφ τω πατρι και τοισ αδελφοισ αυτου και παντι τω 
οικω του πατροσ αυτου σιτον κατα σωµα13σιτοσ δε 
ουκ ην εν παση τη γη ενισχυσεν γαρ ο λιµοσ σφοδρα 
εξελιπεν δε η γη αιγυπτου και η γη χανααν απο του 
λιµου14συνηγαγεν δε ιωσηφ παν το αργυριον το 
ευρεθεν εν γη αιγυπτου και εν γη χανααν του σιτου ου 
ηγοραζον και εσιτοµετρει αυτοισ και εισηνεγκεν 
ιωσηφ παν το αργυριον εισ τον οικον φαραω15και 
εξελιπεν παν το αργυριον εκ γησ αιγυπτου και εκ γησ 
χανααν ηλθον δε παντεσ οι αιγυπτιοι προσ ιωσηφ 
λεγοντεσ δοσ ηµιν αρτουσ και ινα τι αποθνησκοµεν 
εναντιον σου εκλελοιπεν γαρ το αργυριον ηµων16ειπεν 
δε αυτοισ ιωσηφ φερετε τα κτηνη υµων και δωσω υµιν 
αρτουσ αντι των κτηνων υµων ει εκλελοιπεν το 
αργυριον17ηγαγον δε τα κτηνη προσ ιωσηφ και εδωκεν 
αυτοισ ιωσηφ αρτουσ αντι των ιππων και αντι των 
προβατων και αντι των βοων και αντι των ονων και 
εξεθρεψεν αυτουσ εν αρτοισ αντι παντων των κτηνων 
αυτων εν τω ενιαυτω εκεινω18εξηλθεν δε το ετοσ 
εκεινο και ηλθον προσ αυτον εν τω ετει τω δευτερω και 
ειπαν αυτω µηποτε εκτριβωµεν απο του κυριου ηµων ει 
γαρ εκλελοιπεν το αργυριον και τα υπαρχοντα και τα 
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κτηνη προσ σε τον κυριον και ουχ υπολειπεται ηµιν 
εναντιον του κυριου ηµων αλλ′ η το ιδιον σωµα και η 
γη ηµων19ινα ουν µη αποθανωµεν εναντιον σου και η 
γη ερηµωθη κτησαι ηµασ και την γην ηµων αντι αρτων 
και εσοµεθα ηµεισ και η γη ηµων παιδεσ φαραω δοσ 
σπερµα ινα σπειρωµεν και ζωµεν και µη αποθανωµεν 
και η γη ουκ ερηµωθησεται20και εκτησατο ιωσηφ 
πασαν την γην των αιγυπτιων τω φαραω απεδοντο γαρ 
οι αιγυπτιοι την γην αυτων τω φαραω επεκρατησεν γαρ 
αυτων ο λιµοσ και εγενετο η γη φαραω21και τον λαον 
κατεδουλωσατο αυτω εισ παιδασ απ′ ακρων οριων 
αιγυπτου εωσ των ακρων22χωρισ τησ γησ των ιερεων 
µονον ουκ εκτησατο ταυτην ιωσηφ εν δοσει γαρ 
εδωκεν δοµα τοισ ιερευσιν φαραω και ησθιον την 
δοσιν ην εδωκεν αυτοισ φαραω δια τουτο ουκ 
απεδοντο την γην αυτων23ειπεν δε ιωσηφ πασι τοισ 
αιγυπτιοισ ιδου κεκτηµαι υµασ και την γην υµων 
σηµερον τω φαραω λαβετε εαυτοισ σπερµα και 
σπειρατε την γην24και εσται τα γενηµατα αυτησ 
δωσετε το πεµπτον µεροσ τω φαραω τα δε τεσσαρα 
µερη εσται υµιν αυτοισ εισ σπερµα τη γη και εισ 
βρωσιν υµιν και πασιν τοισ εν τοισ οικοισ υµων25και 
ειπαν σεσωκασ ηµασ ευροµεν χαριν εναντιον του 
κυριου ηµων και εσοµεθα παιδεσ φαραω26και εθετο 
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αυτοισ ιωσηφ εισ προσταγµα εωσ τησ ηµερασ ταυτησ 
επι γην αιγυπτου τω φαραω αποπεµπτουν χωρισ τησ 
γησ των ιερεων µονον ουκ ην τω φαραω27κατωκησεν 
δε ισραηλ εν γη αιγυπτω επι τησ γησ γεσεµ και 
εκληρονοµησαν επ′ αυτησ και ηυξηθησαν και 
επληθυνθησαν σφοδρα28επεζησεν δε ιακωβ εν γη 
αιγυπτω δεκα επτα ετη εγενοντο δε αι ηµεραι ιακωβ 
ενιαυτων τησ ζωησ αυτου εκατον τεσσαρακοντα επτα 
ετη29ηγγισαν δε αι ηµεραι ισραηλ του αποθανειν και 
εκαλεσεν τον υιον αυτου ιωσηφ και ειπεν αυτω ει 
ευρηκα χαριν εναντιον σου υποθεσ την χειρα σου υπο 
τον µηρον µου και ποιησεισ επ′ εµε ελεηµοσυνην και 
αληθειαν του µη µε θαψαι εν αιγυπτω30αλλα 
κοιµηθησοµαι µετα των πατερων µου και αρεισ µε εξ 
αιγυπτου και θαψεισ µε εν τω ταφω αυτων ο δε ειπεν 
εγω ποιησω κατα το ρηµα σου31ειπεν δε οµοσον µοι 
και ωµοσεν αυτω και προσεκυνησεν ισραηλ επι το 
ακρον τησ ραβδου αυτου

Chapter 48
1εγενετο δε µετα τα ρηµατα ταυτα και απηγγελη τω 
ιωσηφ οτι ο πατηρ σου ενοχλειται και αναλαβων τουσ 
δυο υιουσ αυτου τον µανασση και τον εφραιµ ηλθεν 
προσ ιακωβ2απηγγελη δε τω ιακωβ λεγοντεσ ιδου ο 
υιοσ σου ιωσηφ ερχεται προσ σε και ενισχυσασ 
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ισραηλ εκαθισεν επι την κλινην3και ειπεν ιακωβ τω 
ιωσηφ ο θεοσ µου ωφθη µοι εν λουζα εν γη χανααν και 
ευλογησεν µε4και ειπεν µοι ιδου εγω αυξανω σε και 
πληθυνω σε και ποιησω σε εισ συναγωγασ εθνων και 
δωσω σοι την γην ταυτην και τω σπερµατι σου µετα σε 
εισ κατασχεσιν αιωνιον5νυν ουν οι δυο υιοι σου οι 
γενοµενοι σοι εν αιγυπτω προ του µε ελθειν προσ σε εισ 
αιγυπτον εµοι εισιν εφραιµ και µανασση ωσ ρουβην 
και συµεων εσονται µοι6τα δε εκγονα α εαν γεννησησ 
µετα ταυτα σοι εσονται επι τω ονοµατι των αδελφων 
αυτων κληθησονται εν τοισ εκεινων κληροισ7εγω δε 
ηνικα ηρχοµην εκ µεσοποταµιασ τησ συριασ 
απεθανεν ραχηλ η µητηρ σου εν γη χανααν εγγιζοντοσ 
µου κατα τον ιπποδροµον χαβραθα τησ γησ του ελθειν 
εφραθα και κατωρυξα αυτην εν τη οδω του 
ιπποδροµου αυτη εστιν βαιθλεεµ8ιδων δε ισραηλ τουσ 
υιουσ ιωσηφ ειπεν τινεσ σοι ουτοι9ειπεν δε ιωσηφ τω 
πατρι αυτου υιοι µου εισιν ουσ εδωκεν µοι ο θεοσ 
ενταυθα και ειπεν ιακωβ προσαγαγε µοι αυτουσ ινα 
ευλογησω αυτουσ10οι δε οφθαλµοι ισραηλ 
εβαρυωπησαν απο του γηρουσ και ουκ ηδυνατο 
βλεπειν και ηγγισεν αυτουσ προσ αυτον και εφιλησεν 
αυτουσ και περιελαβεν αυτουσ11και ειπεν ισραηλ 
προσ ιωσηφ ιδου του προσωπου σου ουκ εστερηθην 

http://spindleworks.com/septuagint/Genesis.htm (157 of 165) [23/08/2004 04:52:05 p.m.]



Genesis - Septuagint

και ιδου εδειξεν µοι ο θεοσ και το σπερµα σου12και 
εξηγαγεν ιωσηφ αυτουσ απο των γονατων αυτου και 
προσεκυνησαν αυτω επι προσωπον επι τησ 
γησ13λαβων δε ιωσηφ τουσ δυο υιουσ αυτου τον τε 
εφραιµ εν τη δεξια εξ αριστερων δε ισραηλ τον δε 
µανασση εν τη αριστερα εκ δεξιων δε ισραηλ ηγγισεν 
αυτουσ αυτω14εκτεινασ δε ισραηλ την χειρα την 
δεξιαν επεβαλεν επι την κεφαλην εφραιµ ουτοσ δε ην ο 
νεωτεροσ και την αριστεραν επι την κεφαλην µανασση 
εναλλαξ τασ χειρασ15και ηυλογησεν αυτουσ και ειπεν 
ο θεοσ ω ευηρεστησαν οι πατερεσ µου εναντιον αυτου 
αβρααµ και ισαακ ο θεοσ ο τρεφων µε εκ νεοτητοσ εωσ 
τησ ηµερασ ταυτησ16ο αγγελοσ ο ρυοµενοσ µε εκ 
παντων των κακων ευλογησαι τα παιδια ταυτα και 
επικληθησεται εν αυτοισ το ονοµα µου και το ονοµα 
των πατερων µου αβρααµ και ισαακ και 
πληθυνθειησαν εισ πληθοσ πολυ επι τησ γησ17ιδων δε 
ιωσηφ οτι επεβαλεν ο πατηρ την δεξιαν αυτου επι την 
κεφαλην εφραιµ βαρυ αυτω κατεφανη και αντελαβετο 
ιωσηφ τησ χειροσ του πατροσ αυτου αφελειν αυτην 
απο τησ κεφαλησ εφραιµ επι την κεφαλην 
µανασση18ειπεν δε ιωσηφ τω πατρι αυτου ουχ ουτωσ 
πατερ ουτοσ γαρ ο πρωτοτοκοσ επιθεσ την δεξιαν σου 
επι την κεφαλην αυτου19και ουκ ηθελησεν αλλα ειπεν 
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οιδα τεκνον οιδα και ουτοσ εσται εισ λαον και ουτοσ 
υψωθησεται αλλα ο αδελφοσ αυτου ο νεωτεροσ µειζων 
αυτου εσται και το σπερµα αυτου εσται εισ πληθοσ 
εθνων20και ευλογησεν αυτουσ εν τη ηµερα εκεινη 
λεγων εν υµιν ευλογηθησεται ισραηλ λεγοντεσ ποιησαι 
σε ο θεοσ ωσ εφραιµ και ωσ µανασση και εθηκεν τον 
εφραιµ εµπροσθεν του µανασση21ειπεν δε ισραηλ τω 
ιωσηφ ιδου εγω αποθνησκω και εσται ο θεοσ µεθ′ υµων 
και αποστρεψει υµασ εισ την γην των πατερων 
υµων22εγω δε διδωµι σοι σικιµα εξαιρετον υπερ τουσ 
αδελφουσ σου ην ελαβον εκ χειροσ αµορραιων εν 
µαχαιρα µου και τοξω

Chapter 49
1εκαλεσεν δε ιακωβ τουσ υιουσ αυτου και ειπεν 
συναχθητε ινα αναγγειλω υµιν τι απαντησει υµιν επ′ 
εσχατων των ηµερων2αθροισθητε και ακουσατε υιοι 
ιακωβ ακουσατε ισραηλ του πατροσ υµων3ρουβην 
πρωτοτοκοσ µου συ ισχυσ µου και αρχη τεκνων µου 
σκληροσ φερεσθαι και σκληροσ αυθαδησ4εξυβρισασ 
ωσ υδωρ µη εκζεσησ ανεβησ γαρ επι την κοιτην του 
πατροσ σου τοτε εµιανασ την στρωµνην ου 
ανεβησ5συµεων και λευι αδελφοι συνετελεσαν αδικιαν 
εξ αιρεσεωσ αυτων6εισ βουλην αυτων µη ελθοι η 
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ψυχη µου και επι τη συστασει αυτων µη ερεισαι τα 
ηπατα µου οτι εν τω θυµω αυτων απεκτειναν 
ανθρωπουσ και εν τη επιθυµια αυτων ενευροκοπησαν 
ταυρον7επικαταρατοσ ο θυµοσ αυτων οτι αυθαδησ 
και η µηνισ αυτων οτι εσκληρυνθη διαµεριω αυτουσ 
εν ιακωβ και διασπερω αυτουσ εν ισραηλ8ιουδα σε 
αινεσαισαν οι αδελφοι σου αι χειρεσ σου επι νωτου 
των εχθρων σου προσκυνησουσιν σοι οι υιοι του 
πατροσ σου9σκυµνοσ λεοντοσ ιουδα εκ βλαστου υιε 
µου ανεβησ αναπεσων εκοιµηθησ ωσ λεων και ωσ 
σκυµνοσ τισ εγερει αυτον10ουκ εκλειψει αρχων εξ 
ιουδα και ηγουµενοσ εκ των µηρων αυτου εωσ αν ελθη 
τα αποκειµενα αυτω και αυτοσ προσδοκια 
εθνων11δεσµευων προσ αµπελον τον πωλον αυτου και 
τη ελικι τον πωλον τησ ονου αυτου πλυνει εν οινω την 
στολην αυτου και εν αιµατι σταφυλησ την περιβολην 
αυτου12χαροποι οι οφθαλµοι αυτου απο οινου και 
λευκοι οι οδοντεσ αυτου η γαλα13ζαβουλων παραλιοσ 
κατοικησει και αυτοσ παρ′ ορµον πλοιων και 
παρατενει εωσ σιδωνοσ14ισσαχαρ το καλον 
επεθυµησεν αναπαυοµενοσ ανα µεσον των 
κληρων15και ιδων την αναπαυσιν οτι καλη και την 
γην οτι πιων υπεθηκεν τον ωµον αυτου εισ το πονειν 
και εγενηθη ανηρ γεωργοσ16δαν κρινει τον εαυτου 
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λαον ωσει και µια φυλη εν ισραηλ17και γενηθητω δαν 
οφισ εφ′ οδου εγκαθηµενοσ επι τριβου δακνων πτερναν 
ιππου και πεσειται ο ιππευσ εισ τα οπισω18την 
σωτηριαν περιµενω κυριου19γαδ πειρατηριον 
πειρατευσει αυτον αυτοσ δε πειρατευσει αυτων κατα 
ποδασ20ασηρ πιων αυτου ο αρτοσ και αυτοσ δωσει 
τρυφην αρχουσιν21νεφθαλι στελεχοσ ανειµενον 
επιδιδουσ εν τω γενηµατι καλλοσ22υιοσ ηυξηµενοσ 
ιωσηφ υιοσ ηυξηµενοσ ζηλωτοσ υιοσ µου νεωτατοσ 
προσ µε αναστρεψον23εισ ον διαβουλευοµενοι 
ελοιδορουν και ενειχον αυτω κυριοι τοξευµατων24και 
συνετριβη µετα κρατουσ τα τοξα αυτων και εξελυθη 
τα νευρα βραχιονων χειρων αυτων δια χειρα 
δυναστου ιακωβ εκειθεν ο κατισχυσασ ισραηλ25παρα 
θεου του πατροσ σου και εβοηθησεν σοι ο θεοσ ο εµοσ 
και ευλογησεν σε ευλογιαν ουρανου ανωθεν και 
ευλογιαν γησ εχουσησ παντα ενεκεν ευλογιασ µαστων 
και µητρασ26ευλογιασ πατροσ σου και µητροσ σου 
υπερισχυσεν επ′ ευλογιαισ ορεων µονιµων και επ′ 
ευλογιαισ θινων αεναων εσονται επι κεφαλην ιωσηφ 
και επι κορυφησ ων ηγησατο αδελφων27βενιαµιν 
λυκοσ αρπαξ το πρωινον εδεται ετι και εισ το εσπερασ 
διαδωσει τροφην28παντεσ ουτοι υιοι ιακωβ δωδεκα και 
ταυτα ελαλησεν αυτοισ ο πατηρ αυτων και ευλογησεν 
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αυτουσ εκαστον κατα την ευλογιαν αυτου ευλογησεν 
αυτουσ29και ειπεν αυτοισ εγω προστιθεµαι προσ τον 
εµον λαον θαψατε µε µετα των πατερων µου εν τω 
σπηλαιω ο εστιν εν τω αγρω εφρων του χετταιου30εν 
τω σπηλαιω τω διπλω τω απεναντι µαµβρη εν τη γη 
χανααν ο εκτησατο αβρααµ το σπηλαιον παρα εφρων 
του χετταιου εν κτησει µνηµειου31εκει εθαψαν 
αβρααµ και σαρραν την γυναικα αυτου εκει εθαψαν 
ισαακ και ρεβεκκαν την γυναικα αυτου και εκει εθαψα 
λειαν32εν κτησει του αγρου και του σπηλαιου του 
οντοσ εν αυτω παρα των υιων χετ33και κατεπαυσεν 
ιακωβ επιτασσων τοισ υιοισ αυτου και εξαρασ τουσ 
ποδασ αυτου επι την κλινην εξελιπεν και προσετεθη 
προσ τον λαον αυτου

Chapter 50
1και επιπεσων ιωσηφ επι το προσωπον του πατροσ 
αυτου εκλαυσεν επ′ αυτον και εφιλησεν αυτον2και 
προσεταξεν ιωσηφ τοισ παισιν αυτου τοισ 
ενταφιασταισ ενταφιασαι τον πατερα αυτου και 
ενεταφιασαν οι ενταφιασται τον ισραηλ3και 
επληρωσαν αυτου τεσσαρακοντα ηµερασ ουτωσ γαρ 
καταριθµουνται αι ηµεραι τησ ταφησ και επενθησεν 
αυτον αιγυπτοσ εβδοµηκοντα ηµερασ4επειδη δε 
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παρηλθον αι ηµεραι του πενθουσ ελαλησεν ιωσηφ 
προσ τουσ δυναστασ φαραω λεγων ει ευρον χαριν 
εναντιον υµων λαλησατε περι εµου εισ τα ωτα φαραω 
λεγοντεσ5ο πατηρ µου ωρκισεν µε λεγων εν τω µνηµειω 
ω ωρυξα εµαυτω εν γη χανααν εκει µε θαψεισ νυν ουν 
αναβασ θαψω τον πατερα µου και επανελευσοµαι6και 
ειπεν φαραω αναβηθι θαψον τον πατερα σου καθαπερ 
ωρκισεν σε7και ανεβη ιωσηφ θαψαι τον πατερα αυτου 
και συνανεβησαν µετ′ αυτου παντεσ οι παιδεσ φαραω 
και οι πρεσβυτεροι του οικου αυτου και παντεσ οι 
πρεσβυτεροι τησ γησ αιγυπτου8και πασα η πανοικια 
ιωσηφ και οι αδελφοι αυτου και πασα η οικια η 
πατρικη αυτου και την συγγενειαν και τα προβατα και 
τουσ βοασ υπελιποντο εν γη γεσεµ9και συνανεβησαν 
µετ′ αυτου και αρµατα και ιππεισ και εγενετο η 
παρεµβολη µεγαλη σφοδρα10και παρεγενοντο εφ′ 
αλωνα αταδ ο εστιν περαν του ιορδανου και εκοψαντο 
αυτον κοπετον µεγαν και ισχυρον σφοδρα και 
εποιησεν το πενθοσ τω πατρι αυτου επτα ηµερασ11και 
ειδον οι κατοικοι τησ γησ χανααν το πενθοσ εν αλωνι 
αταδ και ειπαν πενθοσ µεγα τουτο εστιν τοισ 
αιγυπτιοισ δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα αυτου πενθοσ 
αιγυπτου ο εστιν περαν του ιορδανου12και εποιησαν 
αυτω ουτωσ οι υιοι αυτου και εθαψαν αυτον εκει13και 
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ανελαβον αυτον οι υιοι αυτου εισ γην χανααν και 
εθαψαν αυτον εισ το σπηλαιον το διπλουν ο εκτησατο 
αβρααµ το σπηλαιον εν κτησει µνηµειου παρα εφρων 
του χετταιου κατεναντι µαµβρη14και απεστρεψεν 
ιωσηφ εισ αιγυπτον αυτοσ και οι αδελφοι αυτου και οι 
συναναβαντεσ θαψαι τον πατερα αυτου15ιδοντεσ δε οι 
αδελφοι ιωσηφ οτι τεθνηκεν ο πατηρ αυτων ειπαν 
µηποτε µνησικακηση ηµιν ιωσηφ και ανταποδοµα 
ανταποδω ηµιν παντα τα κακα α ενεδειξαµεθα 
αυτω16και παρεγενοντο προσ ιωσηφ λεγοντεσ ο πατηρ 
σου ωρκισεν προ του τελευτησαι αυτον λεγων17ουτωσ 
ειπατε ιωσηφ αφεσ αυτοισ την αδικιαν και την 
αµαρτιαν αυτων οτι πονηρα σοι ενεδειξαντο και νυν 
δεξαι την αδικιαν των θεραποντων του θεου του 
πατροσ σου και εκλαυσεν ιωσηφ λαλουντων αυτων 
προσ αυτον18και ελθοντεσ προσ αυτον ειπαν οιδε 
ηµεισ σοι οικεται19και ειπεν αυτοισ ιωσηφ µη 
φοβεισθε του γαρ θεου ειµι εγω20υµεισ εβουλευσασθε 
κατ′ εµου εισ πονηρα ο δε θεοσ εβουλευσατο περι εµου 
εισ αγαθα οπωσ αν γενηθη ωσ σηµερον ινα διατραφη 
λαοσ πολυσ21και ειπεν αυτοισ µη φοβεισθε εγω 
διαθρεψω υµασ και τασ οικιασ υµων και παρεκαλεσεν 
αυτουσ και ελαλησεν αυτων εισ την καρδιαν22και 
κατωκησεν ιωσηφ εν αιγυπτω αυτοσ και οι αδελφοι 
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αυτου και πασα η πανοικια του πατροσ αυτου και 
εζησεν ιωσηφ ετη εκατον δεκα23και ειδεν ιωσηφ 
εφραιµ παιδια εωσ τριτησ γενεασ και υιοι µαχιρ του 
υιου µανασση ετεχθησαν επι µηρων ιωσηφ24και ειπεν 
ιωσηφ τοισ αδελφοισ αυτου λεγων εγω αποθνησκω 
επισκοπη δε επισκεψεται υµασ ο θεοσ και αναξει υµασ 
εκ τησ γησ ταυτησ εισ την γην ην ωµοσεν ο θεοσ τοισ 
πατρασιν ηµων αβρααµ και ισαακ και ιακωβ25και 
ωρκισεν ιωσηφ τουσ υιουσ ισραηλ λεγων εν τη 
επισκοπη η επισκεψεται υµασ ο θεοσ και συνανοισετε 
τα οστα µου εντευθεν µεθ′ υµων26και ετελευτησεν 
ιωσηφ ετων εκατον δεκα και εθαψαν αυτον και εθηκαν 
εν τη σορω εν αιγυπτω .
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Exodus - Septuagint

 

Exodus

Chapter 1
1ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων εκαστοσ 
πανοικια αυτων εισηλθοσαν2ρουβην συµεων λευι ιουδασ3ισσαχαρ ζαβουλων και βενιαµιν4δαν και νεφθαλι 
γαδ και ασηρ5ιωσηφ δε ην εν αιγυπτω ησαν δε πασαι ψυχαι εξ ιακωβ πεντε και εβδοµηκοντα6ετελευτησεν δε 
ιωσηφ και παντεσ οι αδελφοι αυτου και πασα η γενεα εκεινη7οι δε υιοι ισραηλ ηυξηθησαν και επληθυνθησαν 
και χυδαιοι εγενοντο και κατισχυον σφοδρα σφοδρα επληθυνεν δε η γη αυτουσ8ανεστη δε βασιλευσ ετεροσ επ′ 
αιγυπτον οσ ουκ ηδει τον ιωσηφ9ειπεν δε τω εθνει αυτου ιδου το γενοσ των υιων ισραηλ µεγα πληθοσ και 
ισχυει υπερ ηµασ10δευτε ουν κατασοφισωµεθα αυτουσ µηποτε πληθυνθη και ηνικα αν συµβη ηµιν πολεµοσ 
προστεθησονται και ουτοι προσ τουσ υπεναντιουσ και εκπολεµησαντεσ ηµασ εξελευσονται εκ τησ γησ11και 
επεστησεν αυτοισ επιστατασ των εργων ινα κακωσωσιν αυτουσ εν τοισ εργοισ και ωκοδοµησαν πολεισ 
οχυρασ τω φαραω την τε πιθωµ και ραµεσση και ων η εστιν ηλιου πολισ12καθοτι δε αυτουσ εταπεινουν 
τοσουτω πλειουσ εγινοντο και ισχυον σφοδρα σφοδρα και εβδελυσσοντο οι αιγυπτιοι απο των υιων 
ισραηλ13και κατεδυναστευον οι αιγυπτιοι τουσ υιουσ ισραηλ βια14και κατωδυνων αυτων την ζωην εν τοισ 
εργοισ τοισ σκληροισ τω πηλω και τη πλινθεια και πασι τοισ εργοισ τοισ εν τοισ πεδιοισ κατα παντα τα εργα 
ων κατεδουλουντο αυτουσ µετα βιασ15και ειπεν ο βασιλευσ των αιγυπτιων ταισ µαιαισ των εβραιων τη µια 
αυτων η ονοµα σεπφωρα και το ονοµα τησ δευτερασ φουα16και ειπεν οταν µαιουσθε τασ εβραιασ και ωσιν 
προσ τω τικτειν εαν µεν αρσεν η αποκτεινατε αυτο εαν δε θηλυ περιποιεισθε αυτο17εφοβηθησαν δε αι µαιαι 
τον θεον και ουκ εποιησαν καθοτι συνεταξεν αυταισ ο βασιλευσ αιγυπτου και εζωογονουν τα 
αρσενα18εκαλεσεν δε ο βασιλευσ αιγυπτου τασ µαιασ και ειπεν αυταισ τι οτι εποιησατε το πραγµα τουτο και 
εζωογονειτε τα αρσενα19ειπαν δε αι µαιαι τω φαραω ουχ ωσ γυναικεσ αιγυπτου αι εβραιαι τικτουσιν γαρ πριν 
η εισελθειν προσ αυτασ τασ µαιασ και ετικτον20ευ δε εποιει ο θεοσ ταισ µαιαισ και επληθυνεν ο λαοσ και 
ισχυεν σφοδρα21επειδη εφοβουντο αι µαιαι τον θεον εποιησαν εαυταισ οικιασ22συνεταξεν δε φαραω παντι τω 
λαω αυτου λεγων παν αρσεν ο εαν τεχθη τοισ εβραιοισ εισ τον ποταµον ριψατε και παν θηλυ ζωογονειτε αυτο

Chapter 2
1ην δε τισ εκ τησ φυλησ λευι οσ ελαβεν των θυγατερων λευι και εσχεν αυτην2και εν γαστρι ελαβεν και ετεκεν 
αρσεν ιδοντεσ δε αυτο αστειον εσκεπασαν αυτο µηνασ τρεισ3επει δε ουκ ηδυναντο αυτο ετι κρυπτειν ελαβεν 
αυτω η µητηρ αυτου θιβιν και κατεχρισεν αυτην ασφαλτοπισση και ενεβαλεν το παιδιον εισ αυτην και 
εθηκεν αυτην εισ το ελοσ παρα τον ποταµον4και κατεσκοπευεν η αδελφη αυτου µακροθεν µαθειν τι το 
αποβησοµενον αυτω5κατεβη δε η θυγατηρ φαραω λουσασθαι επι τον ποταµον και αι αβραι αυτησ 
παρεπορευοντο παρα τον ποταµον και ιδουσα την θιβιν εν τω ελει αποστειλασα την αβραν ανειλατο 
αυτην6ανοιξασα δε ορα παιδιον κλαιον εν τη θιβει και εφεισατο αυτου η θυγατηρ φαραω και εφη απο των 
παιδιων των εβραιων τουτο7και ειπεν η αδελφη αυτου τη θυγατρι φαραω θελεισ καλεσω σοι γυναικα 
τροφευουσαν εκ των εβραιων και θηλασει σοι το παιδιον8η δε ειπεν αυτη η θυγατηρ φαραω πορευου ελθουσα 
δε η νεανισ εκαλεσεν την µητερα του παιδιου9ειπεν δε προσ αυτην η θυγατηρ φαραω διατηρησον µοι το 
παιδιον τουτο και θηλασον µοι αυτο εγω δε δωσω σοι τον µισθον ελαβεν δε η γυνη το παιδιον και εθηλαζεν 
αυτο10αδρυνθεντοσ δε του παιδιου εισηγαγεν αυτο προσ την θυγατερα φαραω και εγενηθη αυτη εισ υιον 
επωνοµασεν δε το ονοµα αυτου µωυσην λεγουσα εκ του υδατοσ αυτον ανειλοµην11εγενετο δε εν ταισ ηµεραισ 
ταισ πολλαισ εκειναισ µεγασ γενοµενοσ µωυσησ εξηλθεν προσ τουσ αδελφουσ αυτου τουσ υιουσ ισραηλ 
κατανοησασ δε τον πονον αυτων ορα ανθρωπον αιγυπτιον τυπτοντα τινα εβραιον των εαυτου αδελφων των 
υιων ισραηλ12περιβλεψαµενοσ δε ωδε και ωδε ουχ ορα ουδενα και παταξασ τον αιγυπτιον εκρυψεν αυτον εν 
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τη αµµω13εξελθων δε τη ηµερα τη δευτερα ορα δυο ανδρασ εβραιουσ διαπληκτιζοµενουσ και λεγει τω 
αδικουντι δια τι συ τυπτεισ τον πλησιον14ο δε ειπεν τισ σε κατεστησεν αρχοντα και δικαστην εφ′ ηµων µη 
ανελειν µε συ θελεισ ον τροπον ανειλεσ εχθεσ τον αιγυπτιον εφοβηθη δε µωυσησ και ειπεν ει ουτωσ εµφανεσ 
γεγονεν το ρηµα τουτο15ηκουσεν δε φαραω το ρηµα τουτο και εζητει ανελειν µωυσην ανεχωρησεν δε µωυσησ 
απο προσωπου φαραω και ωκησεν εν γη µαδιαµ ελθων δε εισ γην µαδιαµ εκαθισεν επι του φρεατοσ16τω δε 
ιερει µαδιαµ ησαν επτα θυγατερεσ ποιµαινουσαι τα προβατα του πατροσ αυτων ιοθορ παραγενοµεναι δε 
ηντλουν εωσ επλησαν τασ δεξαµενασ ποτισαι τα προβατα του πατροσ αυτων ιοθορ17παραγενοµενοι δε οι 
ποιµενεσ εξεβαλον αυτασ αναστασ δε µωυσησ ερρυσατο αυτασ και ηντλησεν αυταισ και εποτισεν τα 
προβατα αυτων18παρεγενοντο δε προσ ραγουηλ τον πατερα αυτων ο δε ειπεν αυταισ τι οτι εταχυνατε του 
παραγενεσθαι σηµερον19αι δε ειπαν ανθρωποσ αιγυπτιοσ ερρυσατο ηµασ απο των ποιµενων και ηντλησεν 
ηµιν και εποτισεν τα προβατα ηµων20ο δε ειπεν ταισ θυγατρασιν αυτου και που εστι και ινα τι ουτωσ 
καταλελοιπατε τον ανθρωπον καλεσατε ουν αυτον οπωσ φαγη αρτον21κατωκισθη δε µωυσησ παρα τω 
ανθρωπω και εξεδοτο σεπφωραν την θυγατερα αυτου µωυση γυναικα22εν γαστρι δε λαβουσα η γυνη ετεκεν 
υιον και επωνοµασεν µωυσησ το ονοµα αυτου γηρσαµ λεγων οτι παροικοσ ειµι εν γη αλλοτρια23µετα δε τασ 
ηµερασ τασ πολλασ εκεινασ ετελευτησεν ο βασιλευσ αιγυπτου και κατεστεναξαν οι υιοι ισραηλ απο των 
εργων και ανεβοησαν και ανεβη η βοη αυτων προσ τον θεον απο των εργων24και εισηκουσεν ο θεοσ τον 
στεναγµον αυτων και εµνησθη ο θεοσ τησ διαθηκησ αυτου τησ προσ αβρααµ και ισαακ και ιακωβ25και 
επειδεν ο θεοσ τουσ υιουσ ισραηλ και εγνωσθη αυτοισ

Chapter 3
1και µωυσησ ην ποιµαινων τα προβατα ιοθορ του γαµβρου αυτου του ιερεωσ µαδιαµ και ηγαγεν τα προβατα 
υπο την ερηµον και ηλθεν εισ το οροσ χωρηβ2ωφθη δε αυτω αγγελοσ κυριου εν φλογι πυροσ εκ του βατου και 
ορα οτι ο βατοσ καιεται πυρι ο δε βατοσ ου κατεκαιετο3ειπεν δε µωυσησ παρελθων οψοµαι το οραµα το µεγα 
τουτο τι οτι ου κατακαιεται ο βατοσ4ωσ δε ειδεν κυριοσ οτι προσαγει ιδειν εκαλεσεν αυτον κυριοσ εκ του 
βατου λεγων µωυση µωυση ο δε ειπεν τι εστιν5και ειπεν µη εγγισησ ωδε λυσαι το υποδηµα εκ των ποδων σου ο 
γαρ τοποσ εν ω συ εστηκασ γη αγια εστιν6και ειπεν αυτω εγω ειµι ο θεοσ του πατροσ σου θεοσ αβρααµ και 
θεοσ ισαακ και θεοσ ιακωβ απεστρεψεν δε µωυσησ το προσωπον αυτου ευλαβειτο γαρ κατεµβλεψαι ενωπιον 
του θεου7ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ιδων ειδον την κακωσιν του λαου µου του εν αιγυπτω και τησ κραυγησ 
αυτων ακηκοα απο των εργοδιωκτων οιδα γαρ την οδυνην αυτων8και κατεβην εξελεσθαι αυτουσ εκ χειροσ 
αιγυπτιων και εξαγαγειν αυτουσ εκ τησ γησ εκεινησ και εισαγαγειν αυτουσ εισ γην αγαθην και πολλην εισ γην 
ρεουσαν γαλα και µελι εισ τον τοπον των χαναναιων και χετταιων και αµορραιων και φερεζαιων και 
γεργεσαιων και ευαιων και ιεβουσαιων9και νυν ιδου κραυγη των υιων ισραηλ ηκει προσ µε καγω εωρακα τον 
θλιµµον ον οι αιγυπτιοι θλιβουσιν αυτουσ10και νυν δευρο αποστειλω σε προσ φαραω βασιλεα αιγυπτου και 
εξαξεισ τον λαον µου τουσ υιουσ ισραηλ εκ γησ αιγυπτου11και ειπεν µωυσησ προσ τον θεον τισ ειµι οτι 
πορευσοµαι προσ φαραω βασιλεα αιγυπτου και οτι εξαξω τουσ υιουσ ισραηλ εκ γησ αιγυπτου12ειπεν δε ο 
θεοσ µωυσει λεγων οτι εσοµαι µετα σου και τουτο σοι το σηµειον οτι εγω σε εξαποστελλω εν τω εξαγαγειν σε 
τον λαον µου εξ αιγυπτου και λατρευσετε τω θεω εν τω ορει τουτω13και ειπεν µωυσησ προσ τον θεον ιδου εγω 
ελευσοµαι προσ τουσ υιουσ ισραηλ και ερω προσ αυτουσ ο θεοσ των πατερων υµων απεσταλκεν µε προσ 
υµασ ερωτησουσιν µε τι ονοµα αυτω τι ερω προσ αυτουσ14και ειπεν ο θεοσ προσ µωυσην εγω ειµι ο ων και 
ειπεν ουτωσ ερεισ τοισ υιοισ ισραηλ ο ων απεσταλκεν µε προσ υµασ15και ειπεν ο θεοσ παλιν προσ µωυσην 
ουτωσ ερεισ τοισ υιοισ ισραηλ κυριοσ ο θεοσ των πατερων υµων θεοσ αβρααµ και θεοσ ισαακ και θεοσ ιακωβ 
απεσταλκεν µε προσ υµασ τουτο µου εστιν ονοµα αιωνιον και µνηµοσυνον γενεων γενεαισ16ελθων ουν 
συναγαγε την γερουσιαν των υιων ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ κυριοσ ο θεοσ των πατερων υµων ωπται µοι 
θεοσ αβρααµ και θεοσ ισαακ και θεοσ ιακωβ λεγων επισκοπη επεσκεµµαι υµασ και οσα συµβεβηκεν υµιν εν 
αιγυπτω17και ειπον αναβιβασω υµασ εκ τησ κακωσεωσ των αιγυπτιων εισ την γην των χαναναιων και 
χετταιων και αµορραιων και φερεζαιων και γεργεσαιων και ευαιων και ιεβουσαιων εισ γην ρεουσαν γαλα και 
µελι18και εισακουσονται σου τησ φωνησ και εισελευση συ και η γερουσια ισραηλ προσ φαραω βασιλεα 
αιγυπτου και ερεισ προσ αυτον ο θεοσ των εβραιων προσκεκληται ηµασ πορευσωµεθα ουν οδον τριων ηµερων 
εισ την ερηµον ινα θυσωµεν τω θεω ηµων19εγω δε οιδα οτι ου προησεται υµασ φαραω βασιλευσ αιγυπτου 
πορευθηναι εαν µη µετα χειροσ κραταιασ20και εκτεινασ την χειρα παταξω τουσ αιγυπτιουσ εν πασι τοισ 
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θαυµασιοισ µου οισ ποιησω εν αυτοισ και µετα ταυτα εξαποστελει υµασ21και δωσω χαριν τω λαω τουτω 
εναντιον των αιγυπτιων οταν δε αποτρεχητε ουκ απελευσεσθε κενοι22αιτησει γυνη παρα γειτονοσ και 
συσκηνου αυτησ σκευη αργυρα και χρυσα και ιµατισµον και επιθησετε επι τουσ υιουσ υµων και επι τασ 
θυγατερασ υµων και σκυλευσετε τουσ αιγυπτιουσ

Chapter 4
1απεκριθη δε µωυσησ και ειπεν εαν ουν µη πιστευσωσιν µοι µηδε εισακουσωσιν τησ φωνησ µου ερουσιν γαρ 
οτι ουκ ωπται σοι ο θεοσ τι ερω προσ αυτουσ2ειπεν δε αυτω κυριοσ τι τουτο εστιν το εν τη χειρι σου ο δε ειπεν 
ραβδοσ3και ειπεν ριψον αυτην επι την γην και ερριψεν αυτην επι την γην και εγενετο οφισ και εφυγεν µωυσησ 
απ′ αυτου4και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην εκτεινον την χειρα και επιλαβου τησ κερκου εκτεινασ ουν την 
χειρα επελαβετο τησ κερκου και εγενετο ραβδοσ εν τη χειρι αυτου5ινα πιστευσωσιν σοι οτι ωπται σοι κυριοσ 
ο θεοσ των πατερων αυτων θεοσ αβρααµ και θεοσ ισαακ και θεοσ ιακωβ6ειπεν δε αυτω κυριοσ παλιν 
εισενεγκε την χειρα σου εισ τον κολπον σου και εισηνεγκεν την χειρα αυτου εισ τον κολπον αυτου και 
εξηνεγκεν την χειρα αυτου εκ του κολπου αυτου και εγενηθη η χειρ αυτου ωσει χιων7και ειπεν παλιν 
εισενεγκε την χειρα σου εισ τον κολπον σου και εισηνεγκεν την χειρα εισ τον κολπον αυτου και εξηνεγκεν 
αυτην εκ του κολπου αυτου και παλιν απεκατεστη εισ την χροαν τησ σαρκοσ αυτου8εαν δε µη πιστευσωσιν 
σοι µηδε εισακουσωσιν τησ φωνησ του σηµειου του πρωτου πιστευσουσιν σοι τησ φωνησ του σηµειου του 
εσχατου9και εσται εαν µη πιστευσωσιν σοι τοισ δυσι σηµειοισ τουτοισ µηδε εισακουσωσιν τησ φωνησ σου 
ληµψη απο του υδατοσ του ποταµου και εκχεεισ επι το ξηρον και εσται το υδωρ ο εαν λαβησ απο του 
ποταµου αιµα επι του ξηρου10ειπεν δε µωυσησ προσ κυριον δεοµαι κυριε ουχ ικανοσ ειµι προ τησ εχθεσ ουδε 
προ τησ τριτησ ηµερασ ουδε αφ′ ου ηρξω λαλειν τω θεραποντι σου ισχνοφωνοσ και βραδυγλωσσοσ εγω 
ειµι11ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην τισ εδωκεν στοµα ανθρωπω και τισ εποιησεν δυσκωφον και κωφον 
βλεποντα και τυφλον ουκ εγω ο θεοσ12και νυν πορευου και εγω ανοιξω το στοµα σου και συµβιβασω σε ο 
µελλεισ λαλησαι13και ειπεν µωυσησ δεοµαι κυριε προχειρισαι δυναµενον αλλον ον αποστελεισ14και 
θυµωθεισ οργη κυριοσ επι µωυσην ειπεν ουκ ιδου ααρων ο αδελφοσ σου ο λευιτησ επισταµαι οτι λαλων 
λαλησει αυτοσ σοι και ιδου αυτοσ εξελευσεται εισ συναντησιν σοι και ιδων σε χαρησεται εν εαυτω15και 
ερεισ προσ αυτον και δωσεισ τα ρηµατα µου εισ το στοµα αυτου και εγω ανοιξω το στοµα σου και το στοµα 
αυτου και συµβιβασω υµασ α ποιησετε16και αυτοσ σοι προσλαλησει προσ τον λαον και αυτοσ εσται σου 
στοµα συ δε αυτω εση τα προσ τον θεον17και την ραβδον ταυτην την στραφεισαν εισ οφιν ληµψη εν τη χειρι 
σου εν η ποιησεισ εν αυτη τα σηµεια18επορευθη δε µωυσησ και απεστρεψεν προσ ιοθορ τον γαµβρον αυτου 
και λεγει πορευσοµαι και αποστρεψω προσ τουσ αδελφουσ µου τουσ εν αιγυπτω και οψοµαι ει ετι ζωσιν και 
ειπεν ιοθορ µωυση βαδιζε υγιαινων19µετα δε τασ ηµερασ τασ πολλασ εκεινασ ετελευτησεν ο βασιλευσ 
αιγυπτου ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εν µαδιαµ βαδιζε απελθε εισ αιγυπτον τεθνηκασιν γαρ παντεσ οι 
ζητουντεσ σου την ψυχην20αναλαβων δε µωυσησ την γυναικα και τα παιδια ανεβιβασεν αυτα επι τα 
υποζυγια και επεστρεψεν εισ αιγυπτον ελαβεν δε µωυσησ την ραβδον την παρα του θεου εν τη χειρι 
αυτου21ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην πορευοµενου σου και αποστρεφοντοσ εισ αιγυπτον ορα παντα τα 
τερατα α εδωκα εν ταισ χερσιν σου ποιησεισ αυτα εναντιον φαραω εγω δε σκληρυνω την καρδιαν αυτου και 
ου µη εξαποστειλη τον λαον22συ δε ερεισ τω φαραω ταδε λεγει κυριοσ υιοσ πρωτοτοκοσ µου ισραηλ23ειπα δε 
σοι εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι λατρευση ει µεν ουν µη βουλει εξαποστειλαι αυτουσ ορα ουν εγω 
αποκτενω τον υιον σου τον πρωτοτοκον24εγενετο δε εν τη οδω εν τω καταλυµατι συνηντησεν αυτω αγγελοσ 
κυριου και εζητει αυτον αποκτειναι25και λαβουσα σεπφωρα ψηφον περιετεµεν την ακροβυστιαν του υιου 
αυτησ και προσεπεσεν προσ τουσ ποδασ και ειπεν εστη το αιµα τησ περιτοµησ του παιδιου µου26και απηλθεν 
απ′ αυτου διοτι ειπεν εστη το αιµα τησ περιτοµησ του παιδιου µου27ειπεν δε κυριοσ προσ ααρων πορευθητι 
εισ συναντησιν µωυσει εισ την ερηµον και επορευθη και συνηντησεν αυτω εν τω ορει του θεου και 
κατεφιλησαν αλληλουσ28και ανηγγειλεν µωυσησ τω ααρων παντασ τουσ λογουσ κυριου ουσ απεστειλεν και 
παντα τα σηµεια α ενετειλατο αυτω29επορευθη δε µωυσησ και ααρων και συνηγαγον την γερουσιαν των υιων 
ισραηλ30και ελαλησεν ααρων παντα τα ρηµατα ταυτα α ελαλησεν ο θεοσ προσ µωυσην και εποιησεν τα 
σηµεια εναντιον του λαου31και επιστευσεν ο λαοσ και εχαρη οτι επεσκεψατο ο θεοσ τουσ υιουσ ισραηλ και 
οτι ειδεν αυτων την θλιψιν κυψασ δε ο λαοσ προσεκυνησεν
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Chapter 5
1και µετα ταυτα εισηλθεν µωυσησ και ααρων προσ φαραω και ειπαν αυτω ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ 
εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι εορτασωσιν εν τη ερηµω2και ειπεν φαραω τισ εστιν ου εισακουσοµαι τησ 
φωνησ αυτου ωστε εξαποστειλαι τουσ υιουσ ισραηλ ουκ οιδα τον κυριον και τον ισραηλ ουκ 
εξαποστελλω3και λεγουσιν αυτω ο θεοσ των εβραιων προσκεκληται ηµασ πορευσοµεθα ουν οδον τριων 
ηµερων εισ την ερηµον οπωσ θυσωµεν τω θεω ηµων µηποτε συναντηση ηµιν θανατοσ η φονοσ4και ειπεν 
αυτοισ ο βασιλευσ αιγυπτου ινα τι µωυση και ααρων διαστρεφετε τον λαον µου απο των εργων απελθατε 
εκαστοσ υµων προσ τα εργα αυτου5και ειπεν φαραω ιδου νυν πολυπληθει ο λαοσ µη ουν καταπαυσωµεν 
αυτουσ απο των εργων6συνεταξεν δε φαραω τοισ εργοδιωκταισ του λαου και τοισ γραµµατευσιν λεγων7ουκετι 
προστεθησεται διδοναι αχυρον τω λαω εισ την πλινθουργιαν καθαπερ εχθεσ και τριτην ηµεραν αυτοι 
πορευεσθωσαν και συναγαγετωσαν εαυτοισ αχυρα8και την συνταξιν τησ πλινθειασ ησ αυτοι ποιουσιν καθ′ 
εκαστην ηµεραν επιβαλεισ αυτοισ ουκ αφελεισ ουδεν σχολαζουσιν γαρ δια τουτο κεκραγασιν λεγοντεσ 
πορευθωµεν και θυσωµεν τω θεω ηµων9βαρυνεσθω τα εργα των ανθρωπων τουτων και µεριµνατωσαν ταυτα 
και µη µεριµνατωσαν εν λογοισ κενοισ10κατεσπευδον δε αυτουσ οι εργοδιωκται και οι γραµµατεισ και ελεγον 
προσ τον λαον λεγοντεσ ταδε λεγει φαραω ουκετι διδωµι υµιν αχυρα11αυτοι υµεισ πορευοµενοι συλλεγετε 
εαυτοισ αχυρα οθεν εαν ευρητε ου γαρ αφαιρειται απο τησ συνταξεωσ υµων ουθεν12και διεσπαρη ο λαοσ εν 
ολη αιγυπτω συναγαγειν καλαµην εισ αχυρα13οι δε εργοδιωκται κατεσπευδον αυτουσ λεγοντεσ συντελειτε τα 
εργα τα καθηκοντα καθ′ ηµεραν καθαπερ και οτε το αχυρον εδιδοτο υµιν14και εµαστιγωθησαν οι γραµµατεισ 
του γενουσ των υιων ισραηλ οι κατασταθεντεσ επ′ αυτουσ υπο των επιστατων του φαραω λεγοντεσ δια τι ου 
συνετελεσατε τασ συνταξεισ υµων τησ πλινθειασ καθαπερ εχθεσ και τριτην ηµεραν και το τησ 
σηµερον15εισελθοντεσ δε οι γραµµατεισ των υιων ισραηλ κατεβοησαν προσ φαραω λεγοντεσ ινα τι ουτωσ 
ποιεισ τοισ σοισ οικεταισ16αχυρον ου διδοται τοισ οικεταισ σου και την πλινθον ηµιν λεγουσιν ποιειν και 
ιδου οι παιδεσ σου µεµαστιγωνται αδικησεισ ουν τον λαον σου17και ειπεν αυτοισ σχολαζετε σχολασται εστε 
δια τουτο λεγετε πορευθωµεν θυσωµεν τω θεω ηµων18νυν ουν πορευθεντεσ εργαζεσθε το γαρ αχυρον ου 
δοθησεται υµιν και την συνταξιν τησ πλινθειασ αποδωσετε19εωρων δε οι γραµµατεισ των υιων ισραηλ 
εαυτουσ εν κακοισ λεγοντεσ ουκ απολειψετε τησ πλινθειασ το καθηκον τη ηµερα20συνηντησαν δε µωυση και 
ααρων ερχοµενοισ εισ συναντησιν αυτοισ εκπορευοµενων αυτων απο φαραω21και ειπαν αυτοισ ιδοι ο θεοσ 
υµασ και κριναι οτι εβδελυξατε την οσµην ηµων εναντιον φαραω και εναντιον των θεραποντων αυτου δουναι 
ροµφαιαν εισ τασ χειρασ αυτου αποκτειναι ηµασ22επεστρεψεν δε µωυσησ προσ κυριον και ειπεν κυριε δια τι 
εκακωσασ τον λαον τουτον και ινα τι απεσταλκασ µε23και αφ′ ου πεπορευµαι προσ φαραω λαλησαι επι τω σω 
ονοµατι εκακωσεν τον λαον τουτον και ουκ ερρυσω τον λαον σου

Chapter 6
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην ηδη οψει α ποιησω τω φαραω εν γαρ χειρι κραταια εξαποστελει αυτουσ και εν 
βραχιονι υψηλω εκβαλει αυτουσ εκ τησ γησ αυτου2ελαλησεν δε ο θεοσ προσ µωυσην και ειπεν προσ αυτον 
εγω κυριοσ3και ωφθην προσ αβρααµ και ισαακ και ιακωβ θεοσ ων αυτων και το ονοµα µου κυριοσ ουκ 
εδηλωσα αυτοισ4και εστησα την διαθηκην µου προσ αυτουσ ωστε δουναι αυτοισ την γην των χαναναιων την 
γην ην παρωκηκασιν εν η και παρωκησαν επ′ αυτησ5και εγω εισηκουσα τον στεναγµον των υιων ισραηλ ον οι 
αιγυπτιοι καταδουλουνται αυτουσ και εµνησθην τησ διαθηκησ υµων6βαδιζε ειπον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων 
εγω κυριοσ και εξαξω υµασ απο τησ δυναστειασ των αιγυπτιων και ρυσοµαι υµασ εκ τησ δουλειασ και 
λυτρωσοµαι υµασ εν βραχιονι υψηλω και κρισει µεγαλη7και ληµψοµαι εµαυτω υµασ λαον εµοι και εσοµαι 
υµων θεοσ και γνωσεσθε οτι εγω κυριοσ ο θεοσ υµων ο εξαγαγων υµασ εκ τησ καταδυναστειασ των 
αιγυπτιων8και εισαξω υµασ εισ την γην εισ ην εξετεινα την χειρα µου δουναι αυτην τω αβρααµ και ισαακ και 
ιακωβ και δωσω υµιν αυτην εν κληρω εγω κυριοσ9ελαλησεν δε µωυσησ ουτωσ τοισ υιοισ ισραηλ και ουκ 
εισηκουσαν µωυση απο τησ ολιγοψυχιασ και απο των εργων των σκληρων10ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην 
λεγων11εισελθε λαλησον φαραω βασιλει αιγυπτου ινα εξαποστειλη τουσ υιουσ ισραηλ εκ τησ γησ 
αυτου12ελαλησεν δε µωυσησ εναντι κυριου λεγων ιδου οι υιοι ισραηλ ουκ εισηκουσαν µου και πωσ 
εισακουσεται µου φαραω εγω δε αλογοσ ειµι13ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην και ααρων και συνεταξεν αυτοισ 
προσ φαραω βασιλεα αιγυπτου ωστε εξαποστειλαι τουσ υιουσ ισραηλ εκ γησ αιγυπτου14και ουτοι αρχηγοι 
οικων πατριων αυτων υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ ενωχ και φαλλουσ ασρων και χαρµι αυτη η συγγενεια 
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ρουβην15και υιοι συµεων ιεµουηλ και ιαµιν και αωδ και ιαχιν και σααρ και σαουλ ο εκ τησ φοινισσησ αυται 
αι πατριαι των υιων συµεων16και ταυτα τα ονοµατα των υιων λευι κατα συγγενειασ αυτων γεδσων κααθ και 
µεραρι και τα ετη τησ ζωησ λευι εκατον τριακοντα επτα17και ουτοι υιοι γεδσων λοβενι και σεµει+ οικοι 
πατριασ αυτων18και υιοι κααθ αµβραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ και τα ετη τησ ζωησ κααθ εκατον 
τριακοντα ετη19και υιοι µεραρι µοολι και οµουσι ουτοι οικοι πατριων λευι κατα συγγενειασ αυτων20και 
ελαβεν αµβραµ την ιωχαβεδ θυγατερα του αδελφου του πατροσ αυτου εαυτω εισ γυναικα και εγεννησεν αυτω 
τον τε ααρων και µωυσην και µαριαµ την αδελφην αυτων τα δε ετη τησ ζωησ αµβραµ εκατον τριακοντα δυο 
ετη21και υιοι ισσααρ κορε και ναφεκ και ζεχρι22και υιοι οζιηλ ελισαφαν και σετρι23ελαβεν δε ααρων την 
ελισαβεθ θυγατερα αµιναδαβ αδελφην ναασσων αυτω γυναικα και ετεκεν αυτω τον τε ναδαβ και αβιουδ και 
ελεαζαρ και ιθαµαρ24υιοι δε κορε ασιρ και ελκανα και αβιασαφ αυται αι γενεσεισ κορε25και ελεαζαρ ο του 
ααρων ελαβεν των θυγατερων φουτιηλ αυτω γυναικα και ετεκεν αυτω τον φινεεσ αυται αι αρχαι πατριασ 
λευιτων κατα γενεσεισ αυτων26ουτοσ ααρων και µωυσησ οισ ειπεν αυτοισ ο θεοσ εξαγαγειν τουσ υιουσ 
ισραηλ εκ γησ αιγυπτου συν δυναµει αυτων27ουτοι εισιν οι διαλεγοµενοι προσ φαραω βασιλεα αιγυπτου και 
εξηγαγον τουσ υιουσ ισραηλ εξ αιγυπτου αυτοσ ααρων και µωυσησ28η ηµερα ελαλησεν κυριοσ µωυση εν γη 
αιγυπτω29και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων εγω κυριοσ λαλησον προσ φαραω βασιλεα αιγυπτου οσα 
εγω λεγω προσ σε30και ειπεν µωυσησ εναντιον κυριου ιδου εγω ισχνοφωνοσ ειµι και πωσ εισακουσεται µου 
φαραω

Chapter 7
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων ιδου δεδωκα σε θεον φαραω και ααρων ο αδελφοσ σου εσται σου 
προφητησ2συ δε λαλησεισ αυτω παντα οσα σοι εντελλοµαι ο δε ααρων ο αδελφοσ σου λαλησει προσ φαραω 
ωστε εξαποστειλαι τουσ υιουσ ισραηλ εκ τησ γησ αυτου3εγω δε σκληρυνω την καρδιαν φαραω και πληθυνω 
τα σηµεια µου και τα τερατα εν γη αιγυπτω4και ουκ εισακουσεται υµων φαραω και επιβαλω την χειρα µου επ′ 
αιγυπτον και εξαξω συν δυναµει µου τον λαον µου τουσ υιουσ ισραηλ εκ γησ αιγυπτου συν εκδικησει 
µεγαλη5και γνωσονται παντεσ οι αιγυπτιοι οτι εγω ειµι κυριοσ εκτεινων την χειρα επ′ αιγυπτον και εξαξω τουσ 
υιουσ ισραηλ εκ µεσου αυτων6εποιησεν δε µωυσησ και ααρων καθαπερ ενετειλατο αυτοισ κυριοσ ουτωσ 
εποιησαν7µωυσησ δε ην ετων ογδοηκοντα ααρων δε ο αδελφοσ αυτου ετων ογδοηκοντα τριων ηνικα ελαλησεν 
προσ φαραω8και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων9και εαν λαληση προσ υµασ φαραω λεγων δοτε 
ηµιν σηµειον η τερασ και ερεισ ααρων τω αδελφω σου λαβε την ραβδον και ριψον αυτην επι την γην εναντιον 
φαραω και εναντιον των θεραποντων αυτου και εσται δρακων10εισηλθεν δε µωυσησ και ααρων εναντιον 
φαραω και των θεραποντων αυτου και εποιησαν ουτωσ καθαπερ ενετειλατο αυτοισ κυριοσ και ερριψεν 
ααρων την ραβδον εναντιον φαραω και εναντιον των θεραποντων αυτου και εγενετο δρακων11συνεκαλεσεν δε 
φαραω τουσ σοφιστασ αιγυπτου και τουσ φαρµακουσ και εποιησαν και οι επαοιδοι των αιγυπτιων ταισ 
φαρµακειαισ αυτων ωσαυτωσ12και ερριψαν εκαστοσ την ραβδον αυτου και εγενοντο δρακοντεσ και κατεπιεν 
η ραβδοσ η ααρων τασ εκεινων ραβδουσ13και κατισχυσεν η καρδια φαραω και ουκ εισηκουσεν αυτων 
καθαπερ ελαλησεν αυτοισ κυριοσ14ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην βεβαρηται η καρδια φαραω του µη 
εξαποστειλαι τον λαον15βαδισον προσ φαραω το πρωι ιδου αυτοσ εκπορευεται επι το υδωρ και στηση 
συναντων αυτω επι το χειλοσ του ποταµου και την ραβδον την στραφεισαν εισ οφιν ληµψη εν τη χειρι 
σου16και ερεισ προσ αυτον κυριοσ ο θεοσ των εβραιων απεσταλκεν µε προσ σε λεγων εξαποστειλον τον λαον 
µου ινα µοι λατρευση εν τη ερηµω και ιδου ουκ εισηκουσασ εωσ τουτου17ταδε λεγει κυριοσ εν τουτω γνωση 
οτι εγω κυριοσ ιδου εγω τυπτω τη ραβδω τη εν τη χειρι µου επι το υδωρ το εν τω ποταµω και µεταβαλει εισ 
αιµα18και οι ιχθυεσ οι εν τω ποταµω τελευτησουσιν και εποζεσει ο ποταµοσ και ου δυνησονται οι αιγυπτιοι 
πιειν υδωρ απο του ποταµου19ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ειπον ααρων τω αδελφω σου λαβε την ραβδον σου 
και εκτεινον την χειρα σου επι τα υδατα αιγυπτου και επι τουσ ποταµουσ αυτων και επι τασ διωρυγασ αυτων 
και επι τα ελη αυτων και επι παν συνεστηκοσ υδωρ αυτων και εσται αιµα και εγενετο αιµα εν παση γη 
αιγυπτου εν τε τοισ ξυλοισ και εν τοισ λιθοισ20και εποιησαν ουτωσ µωυσησ και ααρων καθαπερ ενετειλατο 
αυτοισ κυριοσ και επαρασ τη ραβδω αυτου επαταξεν το υδωρ το εν τω ποταµω εναντιον φαραω και εναντιον 
των θεραποντων αυτου και µετεβαλεν παν το υδωρ το εν τω ποταµω εισ αιµα21και οι ιχθυεσ οι εν τω ποταµω 
ετελευτησαν και επωζεσεν ο ποταµοσ και ουκ ηδυναντο οι αιγυπτιοι πιειν υδωρ εκ του ποταµου και ην το 
αιµα εν παση γη αιγυπτου22εποιησαν δε ωσαυτωσ και οι επαοιδοι των αιγυπτιων ταισ φαρµακειαισ αυτων και 
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εσκληρυνθη η καρδια φαραω και ουκ εισηκουσεν αυτων καθαπερ ειπεν κυριοσ23επιστραφεισ δε φαραω 
εισηλθεν εισ τον οικον αυτου και ουκ επεστησεν τον νουν αυτου ουδε επι τουτω24ωρυξαν δε παντεσ οι 
αιγυπτιοι κυκλω του ποταµου ωστε πιειν υδωρ και ουκ ηδυναντο πιειν υδωρ απο του ποταµου25και 
ανεπληρωθησαν επτα ηµεραι µετα το παταξαι κυριον τον ποταµον26ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εισελθε 
προσ φαραω και ερεισ προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι λατρευσωσιν27ει δε 
µη βουλει συ εξαποστειλαι ιδου εγω τυπτω παντα τα ορια σου τοισ βατραχοισ28και εξερευξεται ο ποταµοσ 
βατραχουσ και αναβαντεσ εισελευσονται εισ τουσ οικουσ σου και εισ τα ταµιεια των κοιτωνων σου και επι 
των κλινων σου και εισ τουσ οικουσ των θεραποντων σου και του λαου σου και εν τοισ φυραµασιν σου και εν 
τοισ κλιβανοισ σου29και επι σε και επι τουσ θεραποντασ σου και επι τον λαον σου αναβησονται οι βατραχοι

Chapter 8
1ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ειπον ααρων τω αδελφω σου εκτεινον τη χειρι την ραβδον σου επι τουσ 
ποταµουσ και επι τασ διωρυγασ και επι τα ελη και αναγαγε τουσ βατραχουσ2και εξετεινεν ααρων την χειρα 
επι τα υδατα αιγυπτου και ανηγαγεν τουσ βατραχουσ και ανεβιβασθη ο βατραχοσ και εκαλυψεν την γην 
αιγυπτου3εποιησαν δε ωσαυτωσ και οι επαοιδοι των αιγυπτιων ταισ φαρµακειαισ αυτων και ανηγαγον τουσ 
βατραχουσ επι γην αιγυπτου4και εκαλεσεν φαραω µωυσην και ααρων και ειπεν ευξασθε περι εµου προσ 
κυριον και περιελετω τουσ βατραχουσ απ′ εµου και απο του εµου λαου και εξαποστελω τον λαον και θυσωσιν 
κυριω5ειπεν δε µωυσησ προσ φαραω ταξαι προσ µε ποτε ευξωµαι περι σου και περι των θεραποντων σου και 
περι του λαου σου αφανισαι τουσ βατραχουσ απο σου και απο του λαου σου και εκ των οικιων υµων πλην εν 
τω ποταµω υπολειφθησονται6ο δε ειπεν εισ αυριον ειπεν ουν ωσ ειρηκασ ινα ειδησ οτι ουκ εστιν αλλοσ πλην 
κυριου7και περιαιρεθησονται οι βατραχοι απο σου και εκ των οικιων υµων και εκ των επαυλεων και απο των 
θεραποντων σου και απο του λαου σου πλην εν τω ποταµω υπολειφθησονται8εξηλθεν δε µωυσησ και ααρων 
απο φαραω και εβοησεν µωυσησ προσ κυριον περι του ορισµου των βατραχων ωσ εταξατο φαραω9εποιησεν 
δε κυριοσ καθαπερ ειπεν µωυσησ και ετελευτησαν οι βατραχοι εκ των οικιων και εκ των επαυλεων και εκ των 
αγρων10και συνηγαγον αυτουσ θιµωνιασ θιµωνιασ και ωζεσεν η γη11ιδων δε φαραω οτι γεγονεν αναψυξισ 
εβαρυνθη η καρδια αυτου και ουκ εισηκουσεν αυτων καθαπερ ελαλησεν κυριοσ12ειπεν δε κυριοσ προσ 
µωυσην ειπον ααρων εκτεινον τη χειρι την ραβδον σου και παταξον το χωµα τησ γησ και εσονται σκνιφεσ εν 
τε τοισ ανθρωποισ και εν τοισ τετραποσιν και εν παση γη αιγυπτου13εξετεινεν ουν ααρων τη χειρι την ραβδον 
και επαταξεν το χωµα τησ γησ και εγενοντο οι σκνιφεσ εν τε τοισ ανθρωποισ και εν τοισ τετραποσιν και εν 
παντι χωµατι τησ γησ εγενοντο οι σκνιφεσ εν παση γη αιγυπτου14εποιησαν δε ωσαυτωσ και οι επαοιδοι ταισ 
φαρµακειαισ αυτων εξαγαγειν τον σκνιφα και ουκ ηδυναντο και εγενοντο οι σκνιφεσ εν τοισ ανθρωποισ και εν 
τοισ τετραποσιν15ειπαν ουν οι επαοιδοι τω φαραω δακτυλοσ θεου εστιν τουτο και εσκληρυνθη η καρδια 
φαραω και ουκ εισηκουσεν αυτων καθαπερ ελαλησεν κυριοσ16ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ορθρισον το 
πρωι και στηθι εναντιον φαραω και ιδου αυτοσ εξελευσεται επι το υδωρ και ερεισ προσ αυτον ταδε λεγει 
κυριοσ εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι λατρευσωσιν εν τη ερηµω17εαν δε µη βουλη εξαποστειλαι τον 
λαον µου ιδου εγω επαποστελλω επι σε και επι τουσ θεραποντασ σου και επι τον λαον σου και επι τουσ 
οικουσ υµων κυνοµυιαν και πλησθησονται αι οικιαι των αιγυπτιων τησ κυνοµυιησ και εισ την γην εφ′ ησ 
εισιν επ′ αυτησ18και παραδοξασω εν τη ηµερα εκεινη την γην γεσεµ εφ′ ησ ο λαοσ µου επεστιν επ′ αυτησ εφ′ 
ησ ουκ εσται εκει η κυνοµυια ινα ειδησ οτι εγω ειµι κυριοσ ο κυριοσ πασησ τησ γησ19και δωσω διαστολην 
ανα µεσον του εµου λαου και ανα µεσον του σου λαου εν δε τη αυριον εσται το σηµειον τουτο επι τησ 
γησ20εποιησεν δε κυριοσ ουτωσ και παρεγενετο η κυνοµυια πληθοσ εισ τουσ οικουσ φαραω και εισ τουσ 
οικουσ των θεραποντων αυτου και εισ πασαν την γην αιγυπτου και εξωλεθρευθη η γη απο τησ 
κυνοµυιησ21εκαλεσεν δε φαραω µωυσην και ααρων λεγων ελθοντεσ θυσατε τω θεω υµων εν τη γη22και ειπεν 
µωυσησ ου δυνατον γενεσθαι ουτωσ τα γαρ βδελυγµατα των αιγυπτιων θυσοµεν κυριω τω θεω ηµων εαν γαρ 
θυσωµεν τα βδελυγµατα των αιγυπτιων εναντιον αυτων λιθοβοληθησοµεθα23οδον τριων ηµερων πορευσοµεθα 
εισ την ερηµον και θυσοµεν κυριω τω θεω ηµων καθαπερ ειπεν ηµιν24και ειπεν φαραω εγω αποστελλω υµασ 
και θυσατε κυριω τω θεω υµων εν τη ερηµω αλλ′ ου µακραν αποτενειτε πορευθηναι ευξασθε ουν περι εµου 
προσ κυριον25ειπεν δε µωυσησ οδε εγω εξελευσοµαι απο σου και ευξοµαι προσ τον θεον και απελευσεται η 
κυνοµυια απο σου και απο των θεραποντων σου και του λαου σου αυριον µη προσθησ ετι φαραω εξαπατησαι 
του µη εξαποστειλαι τον λαον θυσαι κυριω26εξηλθεν δε µωυσησ απο φαραω και ηυξατο προσ τον 
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θεον27εποιησεν δε κυριοσ καθαπερ ειπεν µωυσησ και περιειλεν την κυνοµυιαν απο φαραω και των 
θεραποντων αυτου και του λαου αυτου και ου κατελειφθη ουδεµια28και εβαρυνεν φαραω την καρδιαν αυτου 
και επι του καιρου τουτου και ουκ ηθελησεν εξαποστειλαι τον λαον

Chapter 9
1ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εισελθε προσ φαραω και ερεισ αυτω ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ των εβραιων 
εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι λατρευσωσιν2ει µεν ουν µη βουλει εξαποστειλαι τον λαον µου αλλ′ ετι 
εγκρατεισ αυτου3ιδου χειρ κυριου επεσται εν τοισ κτηνεσιν σου τοισ εν τοισ πεδιοισ εν τε τοισ ιπποισ και εν 
τοισ υποζυγιοισ και ταισ καµηλοισ και βουσιν και προβατοισ θανατοσ µεγασ σφοδρα4και παραδοξασω εγω εν 
τω καιρω εκεινω ανα µεσον των κτηνων των αιγυπτιων και ανα µεσον των κτηνων των υιων ισραηλ ου 
τελευτησει απο παντων των του ισραηλ υιων ρητον5και εδωκεν ο θεοσ ορον λεγων εν τη αυριον ποιησει 
κυριοσ το ρηµα τουτο επι τησ γησ6και εποιησεν κυριοσ το ρηµα τουτο τη επαυριον και ετελευτησεν παντα τα 
κτηνη των αιγυπτιων απο δε των κτηνων των υιων ισραηλ ουκ ετελευτησεν ουδεν7ιδων δε φαραω οτι ουκ 
ετελευτησεν απο παντων των κτηνων των υιων ισραηλ ουδεν εβαρυνθη η καρδια φαραω και ουκ εξαπεστειλεν 
τον λαον8ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων λαβετε υµεισ πληρεισ τασ χειρασ αιθαλησ 
καµιναιασ και πασατω µωυσησ εισ τον ουρανον εναντιον φαραω και εναντιον των θεραποντων αυτου9και 
γενηθητω κονιορτοσ επι πασαν την γην αιγυπτου και εσται επι τουσ ανθρωπουσ και επι τα τετραποδα ελκη 
φλυκτιδεσ αναζεουσαι εν τε τοισ ανθρωποισ και εν τοισ τετραποσιν και εν παση γη αιγυπτου10και ελαβεν την 
αιθαλην τησ καµιναιασ εναντιον φαραω και επασεν αυτην µωυσησ εισ τον ουρανον και εγενετο ελκη 
φλυκτιδεσ αναζεουσαι εν τοισ ανθρωποισ και εν τοισ τετραποσιν11και ουκ ηδυναντο οι φαρµακοι στηναι 
εναντιον µωυση δια τα ελκη εγενετο γαρ τα ελκη εν τοισ φαρµακοισ και εν παση γη αιγυπτου12εσκληρυνεν δε 
κυριοσ την καρδιαν φαραω και ουκ εισηκουσεν αυτων καθα συνεταξεν κυριοσ13ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην 
ορθρισον το πρωι και στηθι εναντιον φαραω και ερεισ προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ των εβραιων 
εξαποστειλον τον λαον µου ινα λατρευσωσιν µοι14εν τω γαρ νυν καιρω εγω εξαποστελλω παντα τα 
συναντηµατα µου εισ την καρδιαν σου και των θεραποντων σου και του λαου σου ιν′ ειδησ οτι ουκ εστιν ωσ 
εγω αλλοσ εν παση τη γη15νυν γαρ αποστειλασ την χειρα παταξω σε και τον λαον σου θανατω και εκτριβηση 
απο τησ γησ16και ενεκεν τουτου διετηρηθησ ινα ενδειξωµαι εν σοι την ισχυν µου και οπωσ διαγγελη το ονοµα 
µου εν παση τη γη17ετι ουν συ εµποιη του λαου µου του µη εξαποστειλαι αυτουσ18ιδου εγω υω ταυτην την 
ωραν αυριον χαλαζαν πολλην σφοδρα ητισ τοιαυτη ου γεγονεν εν αιγυπτω αφ′ ησ ηµερασ εκτισται εωσ τησ 
ηµερασ ταυτησ19νυν ουν κατασπευσον συναγαγειν τα κτηνη σου και οσα σοι εστιν εν τω πεδιω παντεσ γαρ οι 
ανθρωποι και τα κτηνη οσα αν ευρεθη εν τω πεδιω και µη εισελθη εισ οικιαν πεση δε επ′ αυτα η χαλαζα 
τελευτησει20ο φοβουµενοσ το ρηµα κυριου των θεραποντων φαραω συνηγαγεν τα κτηνη αυτου εισ τουσ 
οικουσ21οσ δε µη προσεσχεν τη διανοια εισ το ρηµα κυριου αφηκεν τα κτηνη εν τοισ πεδιοισ22ειπεν δε κυριοσ 
προσ µωυσην εκτεινον την χειρα σου εισ τον ουρανον και εσται χαλαζα επι πασαν γην αιγυπτου επι τε τουσ 
ανθρωπουσ και τα κτηνη και επι πασαν βοτανην την επι τησ γησ23εξετεινεν δε µωυσησ την χειρα εισ τον 
ουρανον και κυριοσ εδωκεν φωνασ και χαλαζαν και διετρεχεν το πυρ επι τησ γησ και εβρεξεν κυριοσ 
χαλαζαν επι πασαν γην αιγυπτου24ην δε η χαλαζα και το πυρ φλογιζον εν τη χαλαζη η δε χαλαζα πολλη 
σφοδρα σφοδρα ητισ τοιαυτη ου γεγονεν εν αιγυπτω αφ′ ου γεγενηται επ′ αυτησ εθνοσ25επαταξεν δε η χαλαζα 
εν παση γη αιγυπτου απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ και πασαν βοτανην την εν τω πεδιω επαταξεν η χαλαζα και 
παντα τα ξυλα τα εν τοισ πεδιοισ συνετριψεν η χαλαζα26πλην εν γη γεσεµ ου ησαν οι υιοι ισραηλ ουκ εγενετο 
η χαλαζα27αποστειλασ δε φαραω εκαλεσεν µωυσην και ααρων και ειπεν αυτοισ ηµαρτηκα το νυν ο κυριοσ 
δικαιοσ εγω δε και ο λαοσ µου ασεβεισ28ευξασθε ουν περι εµου προσ κυριον και παυσασθω του γενηθηναι 
φωνασ θεου και χαλαζαν και πυρ και εξαποστελω υµασ και ουκετι προσθησεσθε µενειν29ειπεν δε αυτω 
µωυσησ ωσ αν εξελθω την πολιν εκπετασω τασ χειρασ µου προσ κυριον και αι φωναι παυσονται και η 
χαλαζα και ο υετοσ ουκ εσται ετι ινα γνωσ οτι του κυριου η γη30και συ και οι θεραποντεσ σου επισταµαι οτι 
ουδεπω πεφοβησθε τον κυριον31το δε λινον και η κριθη επληγη η γαρ κριθη παρεστηκυια το δε λινον 
σπερµατιζον32ο δε πυροσ και η ολυρα ουκ επληγη οψιµα γαρ ην33εξηλθεν δε µωυσησ απο φαραω εκτοσ τησ 
πολεωσ και εξεπετασεν τασ χειρασ προσ κυριον και αι φωναι επαυσαντο και η χαλαζα και ο υετοσ ουκ 
εσταξεν ετι επι την γην34ιδων δε φαραω οτι πεπαυται ο υετοσ και η χαλαζα και αι φωναι προσεθετο του 
αµαρτανειν και εβαρυνεν αυτου την καρδιαν και των θεραποντων αυτου35και εσκληρυνθη η καρδια φαραω 
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και ουκ εξαπεστειλεν τουσ υιουσ ισραηλ καθαπερ ελαλησεν κυριοσ τω µωυση

Chapter 10
1ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην λεγων εισελθε προσ φαραω εγω γαρ εσκληρυνα αυτου την καρδιαν και των 
θεραποντων αυτου ινα εξησ επελθη τα σηµεια ταυτα επ′ αυτουσ2οπωσ διηγησησθε εισ τα ωτα των τεκνων 
υµων και τοισ τεκνοισ των τεκνων υµων οσα εµπεπαιχα τοισ αιγυπτιοισ και τα σηµεια µου α εποιησα εν 
αυτοισ και γνωσεσθε οτι εγω κυριοσ3εισηλθεν δε µωυσησ και ααρων εναντιον φαραω και ειπαν αυτω ταδε 
λεγει κυριοσ ο θεοσ των εβραιων εωσ τινοσ ου βουλει εντραπηναι µε εξαποστειλον τον λαον µου ινα 
λατρευσωσιν µοι4εαν δε µη θελησ συ εξαποστειλαι τον λαον µου ιδου εγω επαγω ταυτην την ωραν αυριον 
ακριδα πολλην επι παντα τα ορια σου5και καλυψει την οψιν τησ γησ και ου δυνηση κατιδειν την γην και 
κατεδεται παν το περισσον τησ γησ το καταλειφθεν ο κατελιπεν υµιν η χαλαζα και κατεδεται παν ξυλον το 
φυοµενον υµιν επι τησ γησ6και πλησθησονται σου αι οικιαι και αι οικιαι των θεραποντων σου και πασαι αι 
οικιαι εν παση γη των αιγυπτιων α ουδεποτε εωρακασιν οι πατερεσ σου ουδε οι προπαπποι αυτων αφ′ ησ 
ηµερασ γεγονασιν επι τησ γησ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και εκκλινασ µωυσησ εξηλθεν απο φαραω7και 
λεγουσιν οι θεραποντεσ φαραω προσ αυτον εωσ τινοσ εσται τουτο ηµιν σκωλον εξαποστειλον τουσ 
ανθρωπουσ οπωσ λατρευσωσιν τω θεω αυτων η ειδεναι βουλει οτι απολωλεν αιγυπτοσ8και απεστρεψαν τον τε 
µωυσην και ααρων προσ φαραω και ειπεν αυτοισ πορευεσθε και λατρευσατε τω θεω υµων τινεσ δε και τινεσ 
εισιν οι πορευοµενοι9και λεγει µωυσησ συν τοισ νεανισκοισ και πρεσβυτεροισ πορευσοµεθα συν τοισ υιοισ 
και θυγατρασιν και προβατοισ και βουσιν ηµων εστιν γαρ εορτη κυριου του θεου ηµων10και ειπεν προσ 
αυτουσ εστω ουτωσ κυριοσ µεθ′ υµων καθοτι αποστελλω υµασ µη και την αποσκευην υµων ιδετε οτι πονηρια 
προκειται υµιν11µη ουτωσ πορευεσθωσαν δε οι ανδρεσ και λατρευσατε τω θεω τουτο γαρ αυτοι ζητειτε 
εξεβαλον δε αυτουσ απο προσωπου φαραω12ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εκτεινον την χειρα επι γην αιγυπτου 
και αναβητω ακρισ επι την γην και κατεδεται πασαν βοτανην τησ γησ και παντα τον καρπον των ξυλων ον 
υπελιπετο η χαλαζα13και επηρεν µωυσησ την ραβδον εισ τον ουρανον και κυριοσ επηγαγεν ανεµον νοτον επι 
την γην ολην την ηµεραν εκεινην και ολην την νυκτα το πρωι εγενηθη και ο ανεµοσ ο νοτοσ ανελαβεν την 
ακριδα14και ανηγαγεν αυτην επι πασαν γην αιγυπτου και κατεπαυσεν επι παντα τα ορια αιγυπτου πολλη 
σφοδρα προτερα αυτησ ου γεγονεν τοιαυτη ακρισ και µετα ταυτα ουκ εσται ουτωσ15και εκαλυψεν την οψιν 
τησ γησ και εφθαρη η γη και κατεφαγεν πασαν βοτανην τησ γησ και παντα τον καρπον των ξυλων οσ 
υπελειφθη απο τησ χαλαζησ ουχ υπελειφθη χλωρον ουδεν εν τοισ ξυλοισ και εν παση βοτανη του πεδιου εν 
παση γη αιγυπτου16κατεσπευδεν δε φαραω καλεσαι µωυσην και ααρων λεγων ηµαρτηκα εναντιον κυριου του 
θεου υµων και εισ υµασ17προσδεξασθε ουν µου την αµαρτιαν ετι νυν και προσευξασθε προσ κυριον τον θεον 
υµων και περιελετω απ′ εµου τον θανατον τουτον18εξηλθεν δε µωυσησ απο φαραω και ηυξατο προσ τον 
θεον19και µετεβαλεν κυριοσ ανεµον απο θαλασσησ σφοδρον και ανελαβεν την ακριδα και ενεβαλεν αυτην 
εισ την ερυθραν θαλασσαν και ουχ υπελειφθη ακρισ µια εν παση γη αιγυπτου20και εσκληρυνεν κυριοσ την 
καρδιαν φαραω και ουκ εξαπεστειλεν τουσ υιουσ ισραηλ21ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εκτεινον την χειρα 
σου εισ τον ουρανον και γενηθητω σκοτοσ επι γην αιγυπτου ψηλαφητον σκοτοσ22εξετεινεν δε µωυσησ την 
χειρα εισ τον ουρανον και εγενετο σκοτοσ γνοφοσ θυελλα επι πασαν γην αιγυπτου τρεισ ηµερασ23και ουκ 
ειδεν ουδεισ τον αδελφον αυτου τρεισ ηµερασ και ουκ εξανεστη ουδεισ εκ τησ κοιτησ αυτου τρεισ ηµερασ 
πασι δε τοισ υιοισ ισραηλ ην φωσ εν πασιν οισ κατεγινοντο24και εκαλεσεν φαραω µωυσην και ααρων λεγων 
βαδιζετε λατρευσατε κυριω τω θεω υµων πλην των προβατων και των βοων υπολιπεσθε και η αποσκευη υµων 
αποτρεχετω µεθ′ υµων25και ειπεν µωυσησ αλλα και συ δωσεισ ηµιν ολοκαυτωµατα και θυσιασ α ποιησοµεν 
κυριω τω θεω ηµων26και τα κτηνη ηµων πορευσεται µεθ′ ηµων και ουχ υπολειψοµεθα οπλην απ′ αυτων γαρ 
ληµψοµεθα λατρευσαι κυριω τω θεω ηµων ηµεισ δε ουκ οιδαµεν τι λατρευσωµεν κυριω τω θεω ηµων εωσ του 
ελθειν ηµασ εκει27εσκληρυνεν δε κυριοσ την καρδιαν φαραω και ουκ εβουληθη εξαποστειλαι αυτουσ28και 
λεγει φαραω απελθε απ′ εµου προσεχε σεαυτω ετι προσθειναι ιδειν µου το προσωπον η δ′ αν ηµερα οφθησ µοι 
αποθανη29λεγει δε µωυσησ ειρηκασ ουκετι οφθησοµαι σοι εισ προσωπον

Chapter 11
1ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ετι µιαν πληγην επαξω επι φαραω και επ′ αιγυπτον και µετα ταυτα εξαποστελει 
υµασ εντευθεν οταν δε εξαποστελλη υµασ συν παντι εκβαλει υµασ εκβολη2λαλησον ουν κρυφη εισ τα ωτα 
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του λαου και αιτησατω εκαστοσ παρα του πλησιον και γυνη παρα τησ πλησιον σκευη αργυρα και χρυσα και 
ιµατισµον3κυριοσ δε εδωκεν την χαριν τω λαω αυτου εναντιον των αιγυπτιων και εχρησαν αυτοισ και ο 
ανθρωποσ µωυσησ µεγασ εγενηθη σφοδρα εναντιον των αιγυπτιων και εναντιον φαραω και εναντιον παντων 
των θεραποντων αυτου4και ειπεν µωυσησ ταδε λεγει κυριοσ περι µεσασ νυκτασ εγω εισπορευοµαι εισ µεσον 
αιγυπτου5και τελευτησει παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω απο πρωτοτοκου φαραω οσ καθηται επι του θρονου 
και εωσ πρωτοτοκου τησ θεραπαινησ τησ παρα τον µυλον και εωσ πρωτοτοκου παντοσ κτηνουσ6και εσται 
κραυγη µεγαλη κατα πασαν γην αιγυπτου ητισ τοιαυτη ου γεγονεν και τοιαυτη ουκετι προστεθησεται7και εν 
πασι τοισ υιοισ ισραηλ ου γρυξει κυων τη γλωσση αυτου απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ οπωσ ειδησ οσα 
παραδοξασει κυριοσ ανα µεσον των αιγυπτιων και του ισραηλ8και καταβησονται παντεσ οι παιδεσ σου ουτοι 
προσ µε και προκυνησουσιν µε λεγοντεσ εξελθε συ και πασ ο λαοσ σου ου συ αφηγη και µετα ταυτα 
εξελευσοµαι εξηλθεν δε µωυσησ απο φαραω µετα θυµου9ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ουκ εισακουσεται 
υµων φαραω ινα πληθυνων πληθυνω µου τα σηµεια και τα τερατα εν γη αιγυπτω10µωυσησ δε και ααρων 
εποιησαν παντα τα σηµεια και τα τερατα ταυτα εν γη αιγυπτω εναντιον φαραω εσκληρυνεν δε κυριοσ την 
καρδιαν φαραω και ουκ ηθελησεν εξαποστειλαι τουσ υιουσ ισραηλ εκ γησ αιγυπτου

Chapter 12
1ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην και ααρων εν γη αιγυπτου λεγων2ο µην ουτοσ υµιν αρχη µηνων πρωτοσ εστιν 
υµιν εν τοισ µησιν του ενιαυτου3λαλησον προσ πασαν συναγωγην υιων ισραηλ λεγων τη δεκατη του µηνοσ 
τουτου λαβετωσαν εκαστοσ προβατον κατ′ οικουσ πατριων εκαστοσ προβατον κατ′ οικιαν4εαν δε ολιγοστοι 
ωσιν οι εν τη οικια ωστε µη ικανουσ ειναι εισ προβατον συλληµψεται µεθ′ εαυτου τον γειτονα τον πλησιον 
αυτου κατα αριθµον ψυχων εκαστοσ το αρκουν αυτω συναριθµησεται εισ προβατον5προβατον τελειον αρσεν 
ενιαυσιον εσται υµιν απο των αρνων και των εριφων ληµψεσθε6και εσται υµιν διατετηρηµενον εωσ τησ 
τεσσαρεσκαιδεκατησ του µηνοσ τουτου και σφαξουσιν αυτο παν το πληθοσ συναγωγησ υιων ισραηλ προσ 
εσπεραν7και ληµψονται απο του αιµατοσ και θησουσιν επι των δυο σταθµων και επι την φλιαν εν τοισ οικοισ 
εν οισ εαν φαγωσιν αυτα εν αυτοισ8και φαγονται τα κρεα τη νυκτι ταυτη οπτα πυρι και αζυµα επι πικριδων 
εδονται9ουκ εδεσθε απ′ αυτων ωµον ουδε ηψηµενον εν υδατι αλλ′ η οπτα πυρι κεφαλην συν τοισ ποσιν και 
τοισ ενδοσθιοισ10ουκ απολειψετε απ′ αυτου εωσ πρωι και οστουν ου συντριψετε απ′ αυτου τα δε 
καταλειποµενα απ′ αυτου εωσ πρωι εν πυρι κατακαυσετε11ουτωσ δε φαγεσθε αυτο αι οσφυεσ υµων 
περιεζωσµεναι και τα υποδηµατα εν τοισ ποσιν υµων και αι βακτηριαι εν ταισ χερσιν υµων και εδεσθε αυτο 
µετα σπουδησ πασχα εστιν κυριω12και διελευσοµαι εν γη αιγυπτω εν τη νυκτι ταυτη και παταξω παν 
πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ και εν πασι τοισ θεοισ των αιγυπτιων ποιησω την 
εκδικησιν εγω κυριοσ13και εσται το αιµα υµιν εν σηµειω επι των οικιων εν αισ υµεισ εστε εκει και οψοµαι το 
αιµα και σκεπασω υµασ και ουκ εσται εν υµιν πληγη του εκτριβηναι οταν παιω εν γη αιγυπτω14και εσται η 
ηµερα υµιν αυτη µνηµοσυνον και εορτασετε αυτην εορτην κυριω εισ πασασ τασ γενεασ υµων νοµιµον 
αιωνιον εορτασετε αυτην15επτα ηµερασ αζυµα εδεσθε απο δε τησ ηµερασ τησ πρωτησ αφανιειτε ζυµην εκ των 
οικιων υµων πασ οσ αν φαγη ζυµην εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εξ ισραηλ απο τησ ηµερασ τησ πρωτησ 
εωσ τησ ηµερασ τησ εβδοµησ16και η ηµερα η πρωτη κληθησεται αγια και η ηµερα η εβδοµη κλητη αγια εσται 
υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε εν αυταισ πλην οσα ποιηθησεται παση ψυχη τουτο µονον ποιηθησεται 
υµιν17και φυλαξεσθε την εντολην ταυτην εν γαρ τη ηµερα ταυτη εξαξω την δυναµιν υµων εκ γησ αιγυπτου και 
ποιησετε την ηµεραν ταυτην εισ γενεασ υµων νοµιµον αιωνιον18εναρχοµενου τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα 
του µηνοσ του πρωτου αφ′ εσπερασ εδεσθε αζυµα εωσ ηµερασ µιασ και εικαδοσ του µηνοσ εωσ 
εσπερασ19επτα ηµερασ ζυµη ουχ ευρεθησεται εν ταισ οικιαισ υµων πασ οσ αν φαγη ζυµωτον 
εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ συναγωγησ ισραηλ εν τε τοισ γειωραισ και αυτοχθοσιν τησ γησ20παν 
ζυµωτον ουκ εδεσθε εν παντι δε κατοικητηριω υµων εδεσθε αζυµα21εκαλεσεν δε µωυσησ πασαν γερουσιαν 
υιων ισραηλ και ειπεν προσ αυτουσ απελθοντεσ λαβετε υµιν εαυτοισ προβατον κατα συγγενειασ υµων και 
θυσατε το πασχα22ληµψεσθε δε δεσµην υσσωπου και βαψαντεσ απο του αιµατοσ του παρα την θυραν 
καθιξετε τησ φλιασ και επ′ αµφοτερων των σταθµων απο του αιµατοσ ο εστιν παρα την θυραν υµεισ δε ουκ 
εξελευσεσθε εκαστοσ την θυραν του οικου αυτου εωσ πρωι23και παρελευσεται κυριοσ παταξαι τουσ 
αιγυπτιουσ και οψεται το αιµα επι τησ φλιασ και επ′ αµφοτερων των σταθµων και παρελευσεται κυριοσ την 
θυραν και ουκ αφησει τον ολεθρευοντα εισελθειν εισ τασ οικιασ υµων παταξαι24και φυλαξεσθε το ρηµα 
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τουτο νοµιµον σεαυτω και τοισ υιοισ σου εωσ αιωνοσ25εαν δε εισελθητε εισ την γην ην αν δω κυριοσ υµιν 
καθοτι ελαλησεν φυλαξεσθε την λατρειαν ταυτην26και εσται εαν λεγωσιν προσ υµασ οι υιοι υµων τισ η 
λατρεια αυτη27και ερειτε αυτοισ θυσια το πασχα τουτο κυριω ωσ εσκεπασεν τουσ οικουσ των υιων ισραηλ εν 
αιγυπτω ηνικα επαταξεν τουσ αιγυπτιουσ τουσ δε οικουσ ηµων ερρυσατο και κυψασ ο λαοσ 
προσεκυνησεν28και απελθοντεσ εποιησαν οι υιοι ισραηλ καθα ενετειλατο κυριοσ τω µωυση και ααρων ουτωσ 
εποιησαν29εγενηθη δε µεσουσησ τησ νυκτοσ και κυριοσ επαταξεν παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω απο 
πρωτοτοκου φαραω του καθηµενου επι του θρονου εωσ πρωτοτοκου τησ αιχµαλωτιδοσ τησ εν τω λακκω και 
εωσ πρωτοτοκου παντοσ κτηνουσ30και αναστασ φαραω νυκτοσ και παντεσ οι θεραποντεσ αυτου και παντεσ 
οι αιγυπτιοι και εγενηθη κραυγη µεγαλη εν παση γη αιγυπτω ου γαρ ην οικια εν η ουκ ην εν αυτη 
τεθνηκωσ31και εκαλεσεν φαραω µωυσην και ααρων νυκτοσ και ειπεν αυτοισ αναστητε και εξελθατε εκ του 
λαου µου και υµεισ και οι υιοι ισραηλ βαδιζετε και λατρευσατε κυριω τω θεω υµων καθα λεγετε32και τα 
προβατα και τουσ βοασ υµων αναλαβοντεσ πορευεσθε ευλογησατε δε καµε33και κατεβιαζοντο οι αιγυπτιοι 
τον λαον σπουδη εκβαλειν αυτουσ εκ τησ γησ ειπαν γαρ οτι παντεσ ηµεισ αποθνησκοµεν34ανελαβεν δε ο 
λαοσ το σταισ προ του ζυµωθηναι τα φυραµατα αυτων ενδεδεµενα εν τοισ ιµατιοισ αυτων επι των ωµων35οι 
δε υιοι ισραηλ εποιησαν καθα συνεταξεν αυτοισ µωυσησ και ητησαν παρα των αιγυπτιων σκευη αργυρα και 
χρυσα και ιµατισµον36και κυριοσ εδωκεν την χαριν τω λαω αυτου εναντιον των αιγυπτιων και εχρησαν 
αυτοισ και εσκυλευσαν τουσ αιγυπτιουσ37απαραντεσ δε οι υιοι ισραηλ εκ ραµεσση εισ σοκχωθα εισ 
εξακοσιασ χιλιαδασ πεζων οι ανδρεσ πλην τησ αποσκευησ38και επιµικτοσ πολυσ συνανεβη αυτοισ και 
προβατα και βοεσ και κτηνη πολλα σφοδρα39και επεψαν το σταισ ο εξηνεγκαν εξ αιγυπτου εγκρυφιασ 
αζυµουσ ου γαρ εζυµωθη εξεβαλον γαρ αυτουσ οι αιγυπτιοι και ουκ ηδυνηθησαν επιµειναι ουδε επισιτισµον 
εποιησαν εαυτοισ εισ την οδον40η δε κατοικησισ των υιων ισραηλ ην κατωκησαν εν γη αιγυπτω και εν γη 
χανααν ετη τετρακοσια τριακοντα41και εγενετο µετα τα τετρακοσια τριακοντα ετη εξηλθεν πασα η δυναµισ 
κυριου εκ γησ αιγυπτου42νυκτοσ προφυλακη εστιν τω κυριω ωστε εξαγαγειν αυτουσ εκ γησ αιγυπτου εκεινη η 
νυξ αυτη προφυλακη κυριω ωστε πασι τοισ υιοισ ισραηλ ειναι εισ γενεασ αυτων43ειπεν δε κυριοσ προσ 
µωυσην και ααρων λεγων ουτοσ ο νοµοσ του πασχα πασ αλλογενησ ουκ εδεται απ′ αυτου44και παν οικετην 
τινοσ η αργυρωνητον περιτεµεισ αυτον και τοτε φαγεται απ′ αυτου45παροικοσ η µισθωτοσ ουκ εδεται απ′ 
αυτου46εν οικια µια βρωθησεται και ουκ εξοισετε εκ τησ οικιασ των κρεων εξω και οστουν ου συντριψετε απ′ 
αυτου47πασα συναγωγη υιων ισραηλ ποιησει αυτο48εαν δε τισ προσελθη προσ υµασ προσηλυτοσ ποιησαι το 
πασχα κυριω περιτεµεισ αυτου παν αρσενικον και τοτε προσελευσεται ποιησαι αυτο και εσται ωσπερ και ο 
αυτοχθων τησ γησ πασ απεριτµητοσ ουκ εδεται απ′ αυτου49νοµοσ εισ εσται τω εγχωριω και τω προσελθοντι 
προσηλυτω εν υµιν50και εποιησαν οι υιοι ισραηλ καθα ενετειλατο κυριοσ τω µωυση και ααρων προσ αυτουσ 
ουτωσ εποιησαν51και εγενετο εν τη ηµερα εκεινη εξηγαγεν κυριοσ τουσ υιουσ ισραηλ εκ γησ αιγυπτου συν 
δυναµει αυτων

Chapter 13
1ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην λεγων2αγιασον µοι παν πρωτοτοκον πρωτογενεσ διανοιγον πασαν µητραν εν 
τοισ υιοισ ισραηλ απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ εµοι εστιν3ειπεν δε µωυσησ προσ τον λαον µνηµονευετε την 
ηµεραν ταυτην εν η εξηλθατε εκ γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ εν γαρ χειρι κραταια εξηγαγεν υµασ κυριοσ 
εντευθεν και ου βρωθησεται ζυµη4εν γαρ τη σηµερον υµεισ εκπορευεσθε εν µηνι των νεων5και εσται ηνικα 
εαν εισαγαγη σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ την γην των χαναναιων και χετταιων και ευαιων και γεργεσαιων και 
αµορραιων και φερεζαιων και ιεβουσαιων ην ωµοσεν τοισ πατρασιν σου δουναι σοι γην ρεουσαν γαλα και 
µελι και ποιησεισ την λατρειαν ταυτην εν τω µηνι τουτω6εξ ηµερασ εδεσθε αζυµα τη δε ηµερα τη εβδοµη 
εορτη κυριου7αζυµα εδεσθε τασ επτα ηµερασ ουκ οφθησεται σοι ζυµωτον ουδε εσται σοι ζυµη εν πασιν τοισ 
οριοισ σου8και αναγγελεισ τω υιω σου εν τη ηµερα εκεινη λεγων δια τουτο εποιησεν κυριοσ ο θεοσ µοι ωσ 
εξεπορευοµην εξ αιγυπτου9και εσται σοι σηµειον επι τησ χειροσ σου και µνηµοσυνον προ οφθαλµων σου 
οπωσ αν γενηται ο νοµοσ κυριου εν τω στοµατι σου εν γαρ χειρι κραταια εξηγαγεν σε κυριοσ ο θεοσ εξ 
αιγυπτου10και φυλαξεσθε τον νοµον τουτον κατα καιρουσ ωρων αφ′ ηµερων εισ ηµερασ11και εσται ωσ αν 
εισαγαγη σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ την γην των χαναναιων ον τροπον ωµοσεν τοισ πατρασιν σου και δωσει 
σοι αυτην12και αφελεισ παν διανοιγον µητραν τα αρσενικα τω κυριω παν διανοιγον µητραν εκ των βουκολιων 
η εν τοισ κτηνεσιν σου οσα εαν γενηται σοι τα αρσενικα αγιασεισ τω κυριω13παν διανοιγον µητραν ονου 
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αλλαξεισ προβατω εαν δε µη αλλαξησ λυτρωση αυτο παν πρωτοτοκον ανθρωπου των υιων σου λυτρωση14εαν 
δε ερωτηση σε ο υιοσ σου µετα ταυτα λεγων τι τουτο και ερεισ αυτω οτι εν χειρι κραταια εξηγαγεν ηµασ 
κυριοσ εκ γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ15ηνικα δε εσκληρυνεν φαραω εξαποστειλαι ηµασ απεκτεινεν παν 
πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω απο πρωτοτοκων ανθρωπων εωσ πρωτοτοκων κτηνων δια τουτο εγω θυω τω κυριω 
παν διανοιγον µητραν τα αρσενικα και παν πρωτοτοκον των υιων µου λυτρωσοµαι16και εσται εισ σηµειον επι 
τησ χειροσ σου και ασαλευτον προ οφθαλµων σου εν γαρ χειρι κραταια εξηγαγεν σε κυριοσ εξ αιγυπτου17ωσ 
δε εξαπεστειλεν φαραω τον λαον ουχ ωδηγησεν αυτουσ ο θεοσ οδον γησ φυλιστιιµ οτι εγγυσ ην ειπεν γαρ ο 
θεοσ µηποτε µεταµεληση τω λαω ιδοντι πολεµον και αποστρεψη εισ αιγυπτον18και εκυκλωσεν ο θεοσ τον 
λαον οδον την εισ την ερηµον εισ την ερυθραν θαλασσαν πεµπτη δε γενεα ανεβησαν οι υιοι ισραηλ εκ γησ 
αιγυπτου19και ελαβεν µωυσησ τα οστα ιωσηφ µεθ′ εαυτου ορκω γαρ ωρκισεν ιωσηφ τουσ υιουσ ισραηλ λεγων 
επισκοπη επισκεψεται υµασ κυριοσ και συνανοισετε µου τα οστα εντευθεν µεθ′ υµων20εξαραντεσ δε οι υιοι 
ισραηλ εκ σοκχωθ εστρατοπεδευσαν εν οθοµ παρα την ερηµον21ο δε θεοσ ηγειτο αυτων ηµερασ µεν εν στυλω 
νεφελησ δειξαι αυτοισ την οδον την δε νυκτα εν στυλω πυροσ22ουκ εξελιπεν ο στυλοσ τησ νεφελησ ηµερασ 
και ο στυλοσ του πυροσ νυκτοσ εναντιον παντοσ του λαου

Chapter 14
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και αποστρεψαντεσ 
στρατοπεδευσατωσαν απεναντι τησ επαυλεωσ ανα µεσον µαγδωλου και ανα µεσον τησ θαλασσησ εξ 
εναντιασ βεελσεπφων ενωπιον αυτων στρατοπεδευσεισ επι τησ θαλασσησ3και ερει φαραω τω λαω αυτου οι 
υιοι ισραηλ πλανωνται ουτοι εν τη γη συγκεκλεικεν γαρ αυτουσ η ερηµοσ4εγω δε σκληρυνω την καρδιαν 
φαραω και καταδιωξεται οπισω αυτων και ενδοξασθησοµαι εν φαραω και εν παση τη στρατια αυτου και 
γνωσονται παντεσ οι αιγυπτιοι οτι εγω ειµι κυριοσ και εποιησαν ουτωσ5και ανηγγελη τω βασιλει των 
αιγυπτιων οτι πεφευγεν ο λαοσ και µετεστραφη η καρδια φαραω και των θεραποντων αυτου επι τον λαον και 
ειπαν τι τουτο εποιησαµεν του εξαποστειλαι τουσ υιουσ ισραηλ του µη δουλευειν ηµιν6εζευξεν ουν φαραω τα 
αρµατα αυτου και παντα τον λαον αυτου συναπηγαγεν µεθ′ εαυτου7και λαβων εξακοσια αρµατα εκλεκτα και 
πασαν την ιππον των αιγυπτιων και τριστατασ επι παντων8και εσκληρυνεν κυριοσ την καρδιαν φαραω 
βασιλεωσ αιγυπτου και των θεραποντων αυτου και κατεδιωξεν οπισω των υιων ισραηλ οι δε υιοι ισραηλ 
εξεπορευοντο εν χειρι υψηλη9και κατεδιωξαν οι αιγυπτιοι οπισω αυτων και ευροσαν αυτουσ 
παρεµβεβληκοτασ παρα την θαλασσαν και πασα η ιπποσ και τα αρµατα φαραω και οι ιππεισ και η στρατια 
αυτου απεναντι τησ επαυλεωσ εξ εναντιασ βεελσεπφων10και φαραω προσηγεν και αναβλεψαντεσ οι υιοι 
ισραηλ τοισ οφθαλµοισ ορωσιν και οι αιγυπτιοι εστρατοπεδευσαν οπισω αυτων και εφοβηθησαν σφοδρα 
ανεβοησαν δε οι υιοι ισραηλ προσ κυριον11και ειπεν προσ µωυσην παρα το µη υπαρχειν µνηµατα εν γη 
αιγυπτω εξηγαγεσ ηµασ θανατωσαι εν τη ερηµω τι τουτο εποιησασ ηµιν εξαγαγων εξ αιγυπτου12ου τουτο ην 
το ρηµα ο ελαλησαµεν προσ σε εν αιγυπτω λεγοντεσ παρεσ ηµασ οπωσ δουλευσωµεν τοισ αιγυπτιοισ 
κρεισσον γαρ ηµασ δουλευειν τοισ αιγυπτιοισ η αποθανειν εν τη ερηµω ταυτη13ειπεν δε µωυσησ προσ τον 
λαον θαρσειτε στητε και ορατε την σωτηριαν την παρα του θεου ην ποιησει ηµιν σηµερον ον τροπον γαρ 
εωρακατε τουσ αιγυπτιουσ σηµερον ου προσθησεσθε ετι ιδειν αυτουσ εισ τον αιωνα χρονον14κυριοσ 
πολεµησει περι υµων και υµεισ σιγησετε15ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην τι βοασ προσ µε λαλησον τοισ υιοισ 
ισραηλ και αναζευξατωσαν16και συ επαρον τη ραβδω σου και εκτεινον την χειρα σου επι την θαλασσαν και 
ρηξον αυτην και εισελθατωσαν οι υιοι ισραηλ εισ µεσον τησ θαλασσησ κατα το ξηρον17και ιδου εγω 
σκληρυνω την καρδιαν φαραω και των αιγυπτιων παντων και εισελευσονται οπισω αυτων και 
ενδοξασθησοµαι εν φαραω και εν παση τη στρατια αυτου και εν τοισ αρµασιν και εν τοισ ιπποισ αυτου18και 
γνωσονται παντεσ οι αιγυπτιοι οτι εγω ειµι κυριοσ ενδοξαζοµενου µου εν φαραω και εν τοισ αρµασιν και 
ιπποισ αυτου19εξηρεν δε ο αγγελοσ του θεου ο προπορευοµενοσ τησ παρεµβολησ των υιων ισραηλ και 
επορευθη εκ των οπισθεν εξηρεν δε και ο στυλοσ τησ νεφελησ απο προσωπου αυτων και εστη εκ των οπισω 
αυτων20και εισηλθεν ανα µεσον τησ παρεµβολησ των αιγυπτιων και ανα µεσον τησ παρεµβολησ ισραηλ και 
εστη και εγενετο σκοτοσ και γνοφοσ και διηλθεν η νυξ και ου συνεµιξαν αλληλοισ ολην την νυκτα21εξετεινεν 
δε µωυσησ την χειρα επι την θαλασσαν και υπηγαγεν κυριοσ την θαλασσαν εν ανεµω νοτω βιαιω ολην την 
νυκτα και εποιησεν την θαλασσαν ξηραν και εσχισθη το υδωρ22και εισηλθον οι υιοι ισραηλ εισ µεσον τησ 
θαλασσησ κατα το ξηρον και το υδωρ αυτοισ τειχοσ εκ δεξιων και τειχοσ εξ ευωνυµων23κατεδιωξαν δε οι 
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αιγυπτιοι και εισηλθον οπισω αυτων πασα η ιπποσ φαραω και τα αρµατα και οι αναβαται εισ µεσον τησ 
θαλασσησ24εγενηθη δε εν τη φυλακη τη εωθινη και επεβλεψεν κυριοσ επι την παρεµβολην των αιγυπτιων εν 
στυλω πυροσ και νεφελησ και συνεταραξεν την παρεµβολην των αιγυπτιων25και συνεδησεν τουσ αξονασ των 
αρµατων αυτων και ηγαγεν αυτουσ µετα βιασ και ειπαν οι αιγυπτιοι φυγωµεν απο προσωπου ισραηλ ο γαρ 
κυριοσ πολεµει περι αυτων τουσ αιγυπτιουσ26ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εκτεινον την χειρα σου επι την 
θαλασσαν και αποκαταστητω το υδωρ και επικαλυψατω τουσ αιγυπτιουσ επι τε τα αρµατα και τουσ 
αναβατασ27εξετεινεν δε µωυσησ την χειρα επι την θαλασσαν και απεκατεστη το υδωρ προσ ηµεραν επι 
χωρασ οι δε αιγυπτιοι εφυγον υπο το υδωρ και εξετιναξεν κυριοσ τουσ αιγυπτιουσ µεσον τησ θαλασσησ28και 
επαναστραφεν το υδωρ εκαλυψεν τα αρµατα και τουσ αναβατασ και πασαν την δυναµιν φαραω τουσ 
εισπεπορευµενουσ οπισω αυτων εισ την θαλασσαν και ου κατελειφθη εξ αυτων ουδε εισ29οι δε υιοι ισραηλ 
επορευθησαν δια ξηρασ εν µεσω τησ θαλασσησ το δε υδωρ αυτοισ τειχοσ εκ δεξιων και τειχοσ εξ 
ευωνυµων30και ερρυσατο κυριοσ τον ισραηλ εν τη ηµερα εκεινη εκ χειροσ των αιγυπτιων και ειδεν ισραηλ 
τουσ αιγυπτιουσ τεθνηκοτασ παρα το χειλοσ τησ θαλασσησ31ειδεν δε ισραηλ την χειρα την µεγαλην α 
εποιησεν κυριοσ τοισ αιγυπτιοισ εφοβηθη δε ο λαοσ τον κυριον και επιστευσαν τω θεω και µωυση τω 
θεραποντι αυτου

Chapter 15
1τοτε ησεν µωυσησ και οι υιοι ισραηλ την ωδην ταυτην τω θεω και ειπαν λεγοντεσ ασωµεν τω κυριω ενδοξωσ 
γαρ δεδοξασται ιππον και αναβατην ερριψεν εισ θαλασσαν2βοηθοσ και σκεπαστησ εγενετο µοι εισ σωτηριαν 
ουτοσ µου θεοσ και δοξασω αυτον θεοσ του πατροσ µου και υψωσω αυτον3κυριοσ συντριβων πολεµουσ 
κυριοσ ονοµα αυτω4αρµατα φαραω και την δυναµιν αυτου ερριψεν εισ θαλασσαν επιλεκτουσ αναβατασ 
τριστατασ κατεποντισεν εν ερυθρα θαλασση5ποντω εκαλυψεν αυτουσ κατεδυσαν εισ βυθον ωσει λιθοσ6η 
δεξια σου κυριε δεδοξασται εν ισχυι η δεξια σου χειρ κυριε εθραυσεν εχθρουσ7και τω πληθει τησ δοξησ σου 
συνετριψασ τουσ υπεναντιουσ απεστειλασ την οργην σου και κατεφαγεν αυτουσ ωσ καλαµην8και δια 
πνευµατοσ του θυµου σου διεστη το υδωρ επαγη ωσει τειχοσ τα υδατα επαγη τα κυµατα εν µεσω τησ 
θαλασσησ9ειπεν ο εχθροσ διωξασ καταληµψοµαι µεριω σκυλα εµπλησω ψυχην µου ανελω τη µαχαιρη µου 
κυριευσει η χειρ µου10απεστειλασ το πνευµα σου εκαλυψεν αυτουσ θαλασσα εδυσαν ωσει µολιβοσ εν υδατι 
σφοδρω11τισ οµοιοσ σοι εν θεοισ κυριε τισ οµοιοσ σοι δεδοξασµενοσ εν αγιοισ θαυµαστοσ εν δοξαισ ποιων 
τερατα12εξετεινασ την δεξιαν σου κατεπιεν αυτουσ γη13ωδηγησασ τη δικαιοσυνη σου τον λαον σου τουτον ον 
ελυτρωσω παρεκαλεσασ τη ισχυι σου εισ καταλυµα αγιον σου14ηκουσαν εθνη και ωργισθησαν ωδινεσ 
ελαβον κατοικουντασ φυλιστιιµ15τοτε εσπευσαν ηγεµονεσ εδωµ και αρχοντεσ µωαβιτων ελαβεν αυτουσ 
τροµοσ ετακησαν παντεσ οι κατοικουντεσ χανααν16επιπεσοι επ′ αυτουσ φοβοσ και τροµοσ µεγεθει βραχιονοσ 
σου απολιθωθητωσαν εωσ αν παρελθη ο λαοσ σου κυριε εωσ αν παρελθη ο λαοσ σου ουτοσ ον 
εκτησω17εισαγαγων καταφυτευσον αυτουσ εισ οροσ κληρονοµιασ σου εισ ετοιµον κατοικητηριον σου ο 
κατειργασω κυριε αγιασµα κυριε ο ητοιµασαν αι χειρεσ σου18κυριοσ βασιλευων τον αιωνα και επ′ αιωνα και 
ετι19οτι εισηλθεν ιπποσ φαραω συν αρµασιν και αναβαταισ εισ θαλασσαν και επηγαγεν επ′ αυτουσ κυριοσ το 
υδωρ τησ θαλασσησ οι δε υιοι ισραηλ επορευθησαν δια ξηρασ εν µεσω τησ θαλασσησ20λαβουσα δε µαριαµ η 
προφητισ η αδελφη ααρων το τυµπανον εν τη χειρι αυτησ και εξηλθοσαν πασαι αι γυναικεσ οπισω αυτησ 
µετα τυµπανων και χορων21εξηρχεν δε αυτων µαριαµ λεγουσα ασωµεν τω κυριω ενδοξωσ γαρ δεδοξασται 
ιππον και αναβατην ερριψεν εισ θαλασσαν22εξηρεν δε µωυσησ τουσ υιουσ ισραηλ απο θαλασσησ ερυθρασ 
και ηγαγεν αυτουσ εισ την ερηµον σουρ και επορευοντο τρεισ ηµερασ εν τη ερηµω και ουχ ηυρισκον υδωρ 
ωστε πιειν23ηλθον δε εισ µερρα και ουκ ηδυναντο πιειν εκ µερρασ πικρον γαρ ην δια τουτο επωνοµασθη το 
ονοµα του τοπου εκεινου πικρια24και διεγογγυζεν ο λαοσ επι µωυσην λεγοντεσ τι πιοµεθα25εβοησεν δε 
µωυσησ προσ κυριον και εδειξεν αυτω κυριοσ ξυλον και ενεβαλεν αυτο εισ το υδωρ και εγλυκανθη το υδωρ 
εκει εθετο αυτω δικαιωµατα και κρισεισ και εκει επειρασεν αυτον26και ειπεν εαν ακοη ακουσησ τησ φωνησ 
κυριου του θεου σου και τα αρεστα εναντιον αυτου ποιησησ και ενωτιση ταισ εντολαισ αυτου και φυλαξησ 
παντα τα δικαιωµατα αυτου πασαν νοσον ην επηγαγον τοισ αιγυπτιοισ ουκ επαξω επι σε εγω γαρ ειµι κυριοσ ο 
ιωµενοσ σε27και ηλθοσαν εισ αιλιµ και ησαν εκει δωδεκα πηγαι υδατων και εβδοµηκοντα στελεχη φοινικων 
παρενεβαλον δε εκει παρα τα υδατα

http://spindleworks.com/septuagint/Exodus.htm (12 of 32) [23/08/2004 04:52:17 p.m.]



Exodus - Septuagint

Chapter 16
1απηραν δε εξ αιλιµ και ηλθοσαν πασα συναγωγη υιων ισραηλ εισ την ερηµον σιν ο εστιν ανα µεσον αιλιµ 
και ανα µεσον σινα τη δε πεντεκαιδεκατη ηµερα τω µηνι τω δευτερω εξεληλυθοτων αυτων εκ γησ 
αιγυπτου2διεγογγυζεν πασα συναγωγη υιων ισραηλ επι µωυσην και ααρων3και ειπαν προσ αυτουσ οι υιοι 
ισραηλ οφελον απεθανοµεν πληγεντεσ υπο κυριου εν γη αιγυπτω οταν εκαθισαµεν επι των λεβητων των κρεων 
και ησθιοµεν αρτουσ εισ πλησµονην οτι εξηγαγετε ηµασ εισ την ερηµον ταυτην αποκτειναι πασαν την 
συναγωγην ταυτην εν λιµω4ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ιδου εγω υω υµιν αρτουσ εκ του ουρανου και 
εξελευσεται ο λαοσ και συλλεξουσιν το τησ ηµερασ εισ ηµεραν οπωσ πειρασω αυτουσ ει πορευσονται τω 
νοµω µου η ου5και εσται τη ηµερα τη εκτη και ετοιµασουσιν ο εαν εισενεγκωσιν και εσται διπλουν ο εαν 
συναγαγωσιν το καθ′ ηµεραν εισ ηµεραν6και ειπεν µωυσησ και ααρων προσ πασαν συναγωγην υιων ισραηλ 
εσπερασ γνωσεσθε οτι κυριοσ εξηγαγεν υµασ εκ γησ αιγυπτου7και πρωι οψεσθε την δοξαν κυριου εν τω 
εισακουσαι τον γογγυσµον υµων επι τω θεω ηµεισ δε τι εσµεν οτι διαγογγυζετε καθ′ ηµων8και ειπεν µωυσησ εν 
τω διδοναι κυριον υµιν εσπερασ κρεα φαγειν και αρτουσ το πρωι εισ πλησµονην δια το εισακουσαι κυριον τον 
γογγυσµον υµων ον υµεισ διαγογγυζετε καθ′ ηµων ηµεισ δε τι εσµεν ου γαρ καθ′ ηµων ο γογγυσµοσ υµων εστιν 
αλλ′ η κατα του θεου9ειπεν δε µωυσησ προσ ααρων ειπον παση συναγωγη υιων ισραηλ προσελθατε εναντιον 
του θεου εισακηκοεν γαρ υµων τον γογγυσµον10ηνικα δε ελαλει ααρων παση συναγωγη υιων ισραηλ και 
επεστραφησαν εισ την ερηµον και η δοξα κυριου ωφθη εν νεφελη11και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην 
λεγων12εισακηκοα τον γογγυσµον των υιων ισραηλ λαλησον προσ αυτουσ λεγων το προσ εσπεραν εδεσθε κρεα 
και το πρωι πλησθησεσθε αρτων και γνωσεσθε οτι εγω κυριοσ ο θεοσ υµων13εγενετο δε εσπερα και ανεβη 
ορτυγοµητρα και εκαλυψεν την παρεµβολην το πρωι εγενετο καταπαυοµενησ τησ δροσου κυκλω τησ 
παρεµβολησ14και ιδου επι προσωπον τησ ερηµου λεπτον ωσει κοριον λευκον ωσει παγοσ επι τησ γησ15ιδοντεσ 
δε αυτο οι υιοι ισραηλ ειπαν ετεροσ τω ετερω τι εστιν τουτο ου γαρ ηδεισαν τι ην ειπεν δε µωυσησ προσ 
αυτουσ ουτοσ ο αρτοσ ον εδωκεν κυριοσ υµιν φαγειν16τουτο το ρηµα ο συνεταξεν κυριοσ συναγαγετε απ′ 
αυτου εκαστοσ εισ τουσ καθηκοντασ γοµορ κατα κεφαλην κατα αριθµον ψυχων υµων εκαστοσ συν τοισ 
συσκηνιοισ υµων συλλεξατε17εποιησαν δε ουτωσ οι υιοι ισραηλ και συνελεξαν ο το πολυ και ο το 
ελαττον18και µετρησαντεσ τω γοµορ ουκ επλεονασεν ο το πολυ και ο το ελαττον ουκ ηλαττονησεν εκαστοσ 
εισ τουσ καθηκοντασ παρ′ εαυτω συνελεξαν19ειπεν δε µωυσησ προσ αυτουσ µηδεισ καταλιπετω απ′ αυτου εισ 
το πρωι20και ουκ εισηκουσαν µωυση αλλα κατελιπον τινεσ απ′ αυτου εισ το πρωι και εξεζεσεν σκωληκασ και 
επωζεσεν και επικρανθη επ′ αυτοισ µωυσησ21και συνελεξαν αυτο πρωι πρωι εκαστοσ το καθηκον αυτω ηνικα 
δε διεθερµαινεν ο ηλιοσ ετηκετο22εγενετο δε τη ηµερα τη εκτη συνελεξαν τα δεοντα διπλα δυο γοµορ τω ενι 
εισηλθοσαν δε παντεσ οι αρχοντεσ τησ συναγωγησ και ανηγγειλαν µωυσει23ειπεν δε µωυσησ προσ αυτουσ 
τουτο το ρηµα εστιν ο ελαλησεν κυριοσ σαββατα αναπαυσισ αγια τω κυριω αυριον οσα εαν πεσσητε πεσσετε 
και οσα εαν εψητε εψετε και παν το πλεοναζον καταλιπετε αυτο εισ αποθηκην εισ το πρωι24και κατελιποσαν 
απ′ αυτου εισ το πρωι καθαπερ συνεταξεν αυτοισ µωυσησ και ουκ επωζεσεν ουδε σκωληξ εγενετο εν 
αυτω25ειπεν δε µωυσησ φαγετε σηµερον εστιν γαρ σαββατα σηµερον τω κυριω ουχ ευρεθησεται εν τω 
πεδιω26εξ ηµερασ συλλεξετε τη δε ηµερα τη εβδοµη σαββατα οτι ουκ εσται εν αυτη27εγενετο δε εν τη ηµερα τη 
εβδοµη εξηλθοσαν τινεσ εκ του λαου συλλεξαι και ουχ ευρον28ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην εωσ τινοσ ου 
βουλεσθε εισακουειν τασ εντολασ µου και τον νοµον µου29ιδετε ο γαρ κυριοσ εδωκεν υµιν την ηµεραν ταυτην 
τα σαββατα δια τουτο αυτοσ εδωκεν υµιν τη ηµερα τη εκτη αρτουσ δυο ηµερων καθησεσθε εκαστοσ εισ τουσ 
οικουσ υµων µηδεισ εκπορευεσθω εκ του τοπου αυτου τη ηµερα τη εβδοµη30και εσαββατισεν ο λαοσ τη ηµερα 
τη εβδοµη31και επωνοµασαν οι υιοι ισραηλ το ονοµα αυτου µαν ην δε ωσ σπερµα κοριου λευκον το δε γευµα 
αυτου ωσ εγκρισ εν µελιτι32ειπεν δε µωυσησ τουτο το ρηµα ο συνεταξεν κυριοσ πλησατε το γοµορ του µαν εισ 
αποθηκην εισ τασ γενεασ υµων ινα ιδωσιν τον αρτον ον εφαγετε υµεισ εν τη ερηµω ωσ εξηγαγεν υµασ κυριοσ 
εκ γησ αιγυπτου33και ειπεν µωυσησ προσ ααρων λαβε σταµνον χρυσουν ενα και εµβαλε εισ αυτον πληρεσ το 
γοµορ του µαν και αποθησεισ αυτο εναντιον του θεου εισ διατηρησιν εισ τασ γενεασ υµων34ον τροπον 
συνεταξεν κυριοσ τω µωυση και απεθετο ααρων εναντιον του µαρτυριου εισ διατηρησιν35οι δε υιοι ισραηλ 
εφαγον το µαν ετη τεσσαρακοντα εωσ ηλθον εισ γην οικουµενην το µαν εφαγοσαν εωσ παρεγενοντο εισ µεροσ 
τησ φοινικησ36το δε γοµορ το δεκατον των τριων µετρων ην

Chapter 17
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1και απηρεν πασα συναγωγη υιων ισραηλ εκ τησ ερηµου σιν κατα παρεµβολασ αυτων δια ρηµατοσ κυριου 
και παρενεβαλοσαν εν ραφιδιν ουκ ην δε υδωρ τω λαω πιειν2και ελοιδορειτο ο λαοσ προσ µωυσην λεγοντεσ 
δοσ ηµιν υδωρ ινα πιωµεν και ειπεν αυτοισ µωυσησ τι λοιδορεισθε µοι και τι πειραζετε κυριον3εδιψησεν δε 
εκει ο λαοσ υδατι και εγογγυζεν εκει ο λαοσ προσ µωυσην λεγοντεσ ινα τι τουτο ανεβιβασασ ηµασ εξ 
αιγυπτου αποκτειναι ηµασ και τα τεκνα ηµων και τα κτηνη τω διψει4εβοησεν δε µωυσησ προσ κυριον λεγων τι 
ποιησω τω λαω τουτω ετι µικρον και καταλιθοβολησουσιν µε5και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην προπορευου του 
λαου τουτου λαβε δε µετα σεαυτου απο των πρεσβυτερων του λαου και την ραβδον εν η επαταξασ τον 
ποταµον λαβε εν τη χειρι σου και πορευση6οδε εγω εστηκα προ του σε εκει επι τησ πετρασ εν χωρηβ και 
παταξεισ την πετραν και εξελευσεται εξ αυτησ υδωρ και πιεται ο λαοσ µου εποιησεν δε µωυσησ ουτωσ 
εναντιον των υιων ισραηλ7και επωνοµασεν το ονοµα του τοπου εκεινου πειρασµοσ και λοιδορησισ δια την 
λοιδοριαν των υιων ισραηλ και δια το πειραζειν κυριον λεγοντασ ει εστιν κυριοσ εν ηµιν η ου8ηλθεν δε 
αµαληκ και επολεµει ισραηλ εν ραφιδιν9ειπεν δε µωυσησ τω ιησου επιλεξον σεαυτω ανδρασ δυνατουσ και 
εξελθων παραταξαι τω αµαληκ αυριον και ιδου εγω εστηκα επι τησ κορυφησ του βουνου και η ραβδοσ του 
θεου εν τη χειρι µου10και εποιησεν ιησουσ καθαπερ ειπεν αυτω µωυσησ και εξελθων παρεταξατο τω αµαληκ 
και µωυσησ και ααρων και ωρ ανεβησαν επι την κορυφην του βουνου11και εγινετο οταν επηρεν µωυσησ τασ 
χειρασ κατισχυεν ισραηλ οταν δε καθηκεν τασ χειρασ κατισχυεν αµαληκ12αι δε χειρεσ µωυση βαρειαι και 
λαβοντεσ λιθον υπεθηκαν υπ′ αυτον και εκαθητο επ′ αυτου και ααρων και ωρ εστηριζον τασ χειρασ αυτου 
εντευθεν εισ και εντευθεν εισ και εγενοντο αι χειρεσ µωυση εστηριγµεναι εωσ δυσµων ηλιου13και ετρεψατο 
ιησουσ τον αµαληκ και παντα τον λαον αυτου εν φονω µαχαιρασ14ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην καταγραψον 
τουτο εισ µνηµοσυνον εν βιβλιω και δοσ εισ τα ωτα ιησοι οτι αλοιφη εξαλειψω το µνηµοσυνον αµαληκ εκ τησ 
υπο τον ουρανον15και ωκοδοµησεν µωυσησ θυσιαστηριον κυριω και επωνοµασεν το ονοµα αυτου κυριοσ µου 
καταφυγη16οτι εν χειρι κρυφαια πολεµει κυριοσ επι αµαληκ απο γενεων εισ γενεασ

Chapter 18
1ηκουσεν δε ιοθορ ο ιερευσ µαδιαµ ο γαµβροσ µωυση παντα οσα εποιησεν κυριοσ ισραηλ τω εαυτου λαω 
εξηγαγεν γαρ κυριοσ τον ισραηλ εξ αιγυπτου2ελαβεν δε ιοθορ ο γαµβροσ µωυση σεπφωραν την γυναικα 
µωυση µετα την αφεσιν αυτησ3και τουσ δυο υιουσ αυτου ονοµα τω ενι αυτων γηρσαµ λεγων παροικοσ ηµην 
εν γη αλλοτρια4και το ονοµα του δευτερου ελιεζερ λεγων ο γαρ θεοσ του πατροσ µου βοηθοσ µου και εξειλατο 
µε εκ χειροσ φαραω5και εξηλθεν ιοθορ ο γαµβροσ µωυση και οι υιοι και η γυνη προσ µωυσην εισ την ερηµον 
ου παρενεβαλεν επ′ ορουσ του θεου6ανηγγελη δε µωυσει λεγοντεσ ιδου ο γαµβροσ σου ιοθορ παραγινεται 
προσ σε και η γυνη και οι δυο υιοι σου µετ′ αυτου7εξηλθεν δε µωυσησ εισ συναντησιν τω γαµβρω αυτου και 
προσεκυνησεν αυτω και εφιλησεν αυτον και ησπασαντο αλληλουσ και εισηγαγεν αυτον εισ την σκηνην8και 
διηγησατο µωυσησ τω γαµβρω παντα οσα εποιησεν κυριοσ τω φαραω και τοισ αιγυπτιοισ ενεκεν του ισραηλ 
και παντα τον µοχθον τον γενοµενον αυτοισ εν τη οδω και οτι εξειλατο αυτουσ κυριοσ εκ χειροσ φαραω και 
εκ χειροσ των αιγυπτιων9εξεστη δε ιοθορ επι πασι τοισ αγαθοισ οισ εποιησεν αυτοισ κυριοσ οτι εξειλατο 
αυτουσ εκ χειροσ αιγυπτιων και εκ χειροσ φαραω10και ειπεν ιοθορ ευλογητοσ κυριοσ οτι εξειλατο τον λαον 
αυτου εκ χειροσ αιγυπτιων και εκ χειροσ φαραω11νυν εγνων οτι µεγασ κυριοσ παρα παντασ τουσ θεουσ 
ενεκεν τουτου οτι επεθεντο αυτοισ12και ελαβεν ιοθορ ο γαµβροσ µωυση ολοκαυτωµατα και θυσιασ τω θεω 
παρεγενετο δε ααρων και παντεσ οι πρεσβυτεροι ισραηλ συµφαγειν αρτον µετα του γαµβρου µωυση εναντιον 
του θεου13και εγενετο µετα την επαυριον συνεκαθισεν µωυσησ κρινειν τον λαον παρειστηκει δε πασ ο λαοσ 
µωυσει απο πρωιθεν εωσ εσπερασ14και ιδων ιοθορ παντα οσα εποιει τω λαω λεγει τι τουτο ο συ ποιεισ τω λαω 
δια τι συ καθησαι µονοσ πασ δε ο λαοσ παρεστηκεν σοι απο πρωιθεν εωσ δειλησ15και λεγει µωυσησ τω 
γαµβρω οτι παραγινεται προσ µε ο λαοσ εκζητησαι κρισιν παρα του θεου16οταν γαρ γενηται αυτοισ αντιλογια 
και ελθωσι προσ µε διακρινω εκαστον και συµβιβαζω αυτουσ τα προσταγµατα του θεου και τον νοµον 
αυτου17ειπεν δε ο γαµβροσ µωυση προσ αυτον ουκ ορθωσ συ ποιεισ το ρηµα τουτο18φθορα καταφθαρηση 
ανυποµονητω και συ και πασ ο λαοσ ουτοσ οσ εστιν µετα σου βαρυ σοι το ρηµα τουτο ου δυνηση ποιειν 
µονοσ19νυν ουν ακουσον µου και συµβουλευσω σοι και εσται ο θεοσ µετα σου γινου συ τω λαω τα προσ τον 
θεον και ανοισεισ τουσ λογουσ αυτων προσ τον θεον20και διαµαρτυρη αυτοισ τα προσταγµατα του θεου και 
τον νοµον αυτου και σηµανεισ αυτοισ τασ οδουσ εν αισ πορευσονται εν αυταισ και τα εργα α 
ποιησουσιν21και συ σεαυτω σκεψαι απο παντοσ του λαου ανδρασ δυνατουσ θεοσεβεισ ανδρασ δικαιουσ 
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µισουντασ υπερηφανιαν και καταστησεισ αυτουσ επ′ αυτων χιλιαρχουσ και εκατονταρχουσ και 
πεντηκονταρχουσ και δεκαδαρχουσ22και κρινουσιν τον λαον πασαν ωραν το δε ρηµα το υπερογκον 
ανοισουσιν επι σε τα δε βραχεα των κριµατων κρινουσιν αυτοι και κουφιουσιν απο σου και 
συναντιληµψονται σοι23εαν το ρηµα τουτο ποιησησ κατισχυσει σε ο θεοσ και δυνηση παραστηναι και πασ ο 
λαοσ ουτοσ εισ τον εαυτου τοπον µετ′ ειρηνησ ηξει24ηκουσεν δε µωυσησ τησ φωνησ του γαµβρου και 
εποιησεν οσα αυτω ειπεν25και επελεξεν µωυσησ ανδρασ δυνατουσ απο παντοσ ισραηλ και εποιησεν αυτουσ 
επ′ αυτων χιλιαρχουσ και εκατονταρχουσ και πεντηκονταρχουσ και δεκαδαρχουσ26και εκρινοσαν τον λαον 
πασαν ωραν παν δε ρηµα υπερογκον ανεφεροσαν επι µωυσην παν δε ρηµα ελαφρον εκρινοσαν 
αυτοι27εξαπεστειλεν δε µωυσησ τον εαυτου γαµβρον και απηλθεν εισ την γην αυτου

Chapter 19
1του δε µηνοσ του τριτου τησ εξοδου των υιων ισραηλ εκ γησ αιγυπτου τη ηµερα ταυτη ηλθοσαν εισ την 
ερηµον του σινα2και εξηραν εκ ραφιδιν και ηλθοσαν εισ την ερηµον του σινα και παρενεβαλεν εκει ισραηλ 
κατεναντι του ορουσ3και µωυσησ ανεβη εισ το οροσ του θεου και εκαλεσεν αυτον ο θεοσ εκ του ορουσ λεγων 
ταδε ερεισ τω οικω ιακωβ και αναγγελεισ τοισ υιοισ ισραηλ4αυτοι εωρακατε οσα πεποιηκα τοισ αιγυπτιοισ 
και ανελαβον υµασ ωσει επι πτερυγων αετων και προσηγαγοµην υµασ προσ εµαυτον5και νυν εαν ακοη 
ακουσητε τησ εµησ φωνησ και φυλαξητε την διαθηκην µου εσεσθε µοι λαοσ περιουσιοσ απο παντων των 
εθνων εµη γαρ εστιν πασα η γη6υµεισ δε εσεσθε µοι βασιλειον ιερατευµα και εθνοσ αγιον ταυτα τα ρηµατα 
ερεισ τοισ υιοισ ισραηλ7ηλθεν δε µωυσησ και εκαλεσεν τουσ πρεσβυτερουσ του λαου και παρεθηκεν αυτοισ 
παντασ τουσ λογουσ τουτουσ ουσ συνεταξεν αυτω ο θεοσ8απεκριθη δε πασ ο λαοσ οµοθυµαδον και ειπαν 
παντα οσα ειπεν ο θεοσ ποιησοµεν και ακουσοµεθα ανηνεγκεν δε µωυσησ τουσ λογουσ του λαου προσ τον 
θεον9ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ιδου εγω παραγινοµαι προσ σε εν στυλω νεφελησ ινα ακουση ο λαοσ 
λαλουντοσ µου προσ σε και σοι πιστευσωσιν εισ τον αιωνα ανηγγειλεν δε µωυσησ τα ρηµατα του λαου προσ 
κυριον10ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην καταβασ διαµαρτυραι τω λαω και αγνισον αυτουσ σηµερον και αυριον 
και πλυνατωσαν τα ιµατια11και εστωσαν ετοιµοι εισ την ηµεραν την τριτην τη γαρ ηµερα τη τριτη 
καταβησεται κυριοσ επι το οροσ το σινα εναντιον παντοσ του λαου12και αφοριεισ τον λαον κυκλω λεγων 
προσεχετε εαυτοισ του αναβηναι εισ το οροσ και θιγειν τι αυτου πασ ο αψαµενοσ του ορουσ θανατω 
τελευτησει13ουχ αψεται αυτου χειρ εν γαρ λιθοισ λιθοβοληθησεται η βολιδι κατατοξευθησεται εαν τε κτηνοσ 
εαν τε ανθρωποσ ου ζησεται οταν αι φωναι και αι σαλπιγγεσ και η νεφελη απελθη απο του ορουσ εκεινοι 
αναβησονται επι το οροσ14κατεβη δε µωυσησ εκ του ορουσ προσ τον λαον και ηγιασεν αυτουσ και επλυναν 
τα ιµατια15και ειπεν τω λαω γινεσθε ετοιµοι τρεισ ηµερασ µη προσελθητε γυναικι16εγενετο δε τη ηµερα τη 
τριτη γενηθεντοσ προσ ορθρον και εγινοντο φωναι και αστραπαι και νεφελη γνοφωδησ επ′ ορουσ σινα φωνη 
τησ σαλπιγγοσ ηχει µεγα και επτοηθη πασ ο λαοσ ο εν τη παρεµβολη17και εξηγαγεν µωυσησ τον λαον εισ 
συναντησιν του θεου εκ τησ παρεµβολησ και παρεστησαν υπο το οροσ18το δε οροσ το σινα εκαπνιζετο ολον 
δια το καταβεβηκεναι επ′ αυτο τον θεον εν πυρι και ανεβαινεν ο καπνοσ ωσ καπνοσ καµινου και εξεστη πασ ο 
λαοσ σφοδρα19εγινοντο δε αι φωναι τησ σαλπιγγοσ προβαινουσαι ισχυροτεραι σφοδρα µωυσησ ελαλει ο δε 
θεοσ απεκρινατο αυτω φωνη20κατεβη δε κυριοσ επι το οροσ το σινα επι την κορυφην του ορουσ και εκαλεσεν 
κυριοσ µωυσην επι την κορυφην του ορουσ και ανεβη µωυσησ21και ειπεν ο θεοσ προσ µωυσην λεγων 
καταβασ διαµαρτυραι τω λαω µηποτε εγγισωσιν προσ τον θεον κατανοησαι και πεσωσιν εξ αυτων 
πληθοσ22και οι ιερεισ οι εγγιζοντεσ κυριω τω θεω αγιασθητωσαν µηποτε απαλλαξη απ′ αυτων κυριοσ23και 
ειπεν µωυσησ προσ τον θεον ου δυνησεται ο λαοσ προσαναβηναι προσ το οροσ το σινα συ γαρ 
διαµεµαρτυρησαι ηµιν λεγων αφορισαι το οροσ και αγιασαι αυτο24ειπεν δε αυτω κυριοσ βαδιζε καταβηθι και 
αναβηθι συ και ααρων µετα σου οι δε ιερεισ και ο λαοσ µη βιαζεσθωσαν αναβηναι προσ τον θεον µηποτε 
απολεση απ′ αυτων κυριοσ25κατεβη δε µωυσησ προσ τον λαον και ειπεν αυτοισ

Chapter 20
1και ελαλησεν κυριοσ παντασ τουσ λογουσ τουτουσ λεγων2εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ σου οστισ εξηγαγον σε εκ 
γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ3ουκ εσονται σοι θεοι ετεροι πλην εµου4ου ποιησεισ σεαυτω ειδωλον ουδε 
παντοσ οµοιωµα οσα εν τω ουρανω ανω και οσα εν τη γη κατω και οσα εν τοισ υδασιν υποκατω τησ γησ5ου 
προσκυνησεισ αυτοισ ουδε µη λατρευσησ αυτοισ εγω γαρ ειµι κυριοσ ο θεοσ σου θεοσ ζηλωτησ αποδιδουσ 
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αµαρτιασ πατερων επι τεκνα εωσ τριτησ και τεταρτησ γενεασ τοισ µισουσιν µε6και ποιων ελεοσ εισ χιλιαδασ 
τοισ αγαπωσιν µε και τοισ φυλασσουσιν τα προσταγµατα µου7ου ληµψη το ονοµα κυριου του θεου σου επι 
µαταιω ου γαρ µη καθαριση κυριοσ τον λαµβανοντα το ονοµα αυτου επι µαταιω8µνησθητι την ηµεραν των 
σαββατων αγιαζειν αυτην9εξ ηµερασ εργα και ποιησεισ παντα τα εργα σου10τη δε ηµερα τη εβδοµη σαββατα 
κυριω τω θεω σου ου ποιησεισ εν αυτη παν εργον συ και ο υιοσ σου και η θυγατηρ σου ο παισ σου και η 
παιδισκη σου ο βουσ σου και το υποζυγιον σου και παν κτηνοσ σου και ο προσηλυτοσ ο παροικων εν σοι11εν 
γαρ εξ ηµεραισ εποιησεν κυριοσ τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοισ και 
κατεπαυσεν τη ηµερα τη εβδοµη δια τουτο ευλογησεν κυριοσ την ηµεραν την εβδοµην και ηγιασεν 
αυτην12τιµα τον πατερα σου και την µητερα ινα ευ σοι γενηται και ινα µακροχρονιοσ γενη επι τησ γησ τησ 
αγαθησ ησ κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι13ου µοιχευσεισ14ου κλεψεισ15ου φονευσεισ16ου 
ψευδοµαρτυρησεισ κατα του πλησιον σου µαρτυριαν ψευδη17ουκ επιθυµησεισ την γυναικα του πλησιον σου 
ουκ επιθυµησεισ την οικιαν του πλησιον σου ουτε τον αγρον αυτου ουτε τον παιδα αυτου ουτε την παιδισκην 
αυτου ουτε του βοοσ αυτου ουτε του υποζυγιου αυτου ουτε παντοσ κτηνουσ αυτου ουτε οσα τω πλησιον σου 
εστιν18και πασ ο λαοσ εωρα την φωνην και τασ λαµπαδασ και την φωνην τησ σαλπιγγοσ και το οροσ το 
καπνιζον φοβηθεντεσ δε πασ ο λαοσ εστησαν µακροθεν19και ειπαν προσ µωυσην λαλησον συ ηµιν και µη 
λαλειτω προσ ηµασ ο θεοσ µηποτε αποθανωµεν20και λεγει αυτοισ µωυσησ θαρσειτε ενεκεν γαρ του πειρασαι 
υµασ παρεγενηθη ο θεοσ προσ υµασ οπωσ αν γενηται ο φοβοσ αυτου εν υµιν ινα µη αµαρτανητε21ειστηκει δε 
ο λαοσ µακροθεν µωυσησ δε εισηλθεν εισ τον γνοφον ου ην ο θεοσ22ειπεν δε κυριοσ προσ µωυσην ταδε ερεισ 
τω οικω ιακωβ και αναγγελεισ τοισ υιοισ ισραηλ υµεισ εωρακατε οτι εκ του ουρανου λελαληκα προσ 
υµασ23ου ποιησετε εαυτοισ θεουσ αργυρουσ και θεουσ χρυσουσ ου ποιησετε υµιν αυτοισ24θυσιαστηριον εκ 
γησ ποιησετε µοι και θυσετε επ′ αυτου τα ολοκαυτωµατα και τα σωτηρια υµων τα προβατα και τουσ µοσχουσ 
υµων εν παντι τοπω ου εαν επονοµασω το ονοµα µου εκει και ηξω προσ σε και ευλογησω σε25εαν δε 
θυσιαστηριον εκ λιθων ποιησ µοι ουκ οικοδοµησεισ αυτουσ τµητουσ το γαρ εγχειριδιον σου επιβεβληκασ επ′ 
αυτουσ και µεµιανται26ουκ αναβηση εν αναβαθµισιν επι το θυσιαστηριον µου οπωσ αν µη αποκαλυψησ την 
ασχηµοσυνην σου επ′ αυτου

Chapter 21
1και ταυτα τα δικαιωµατα α παραθησεισ ενωπιον αυτων2εαν κτηση παιδα εβραιον εξ ετη δουλευσει σοι τω δε 
εβδοµω ετει απελευσεται ελευθεροσ δωρεαν3εαν αυτοσ µονοσ εισελθη και µονοσ εξελευσεται εαν δε γυνη 
συνεισελθη µετ′ αυτου εξελευσεται και η γυνη µετ′ αυτου4εαν δε ο κυριοσ δω αυτω γυναικα και τεκη αυτω 
υιουσ η θυγατερασ η γυνη και τα παιδια εσται τω κυριω αυτου αυτοσ δε µονοσ εξελευσεται5εαν δε 
αποκριθεισ ειπη ο παισ ηγαπηκα τον κυριον µου και την γυναικα και τα παιδια ουκ αποτρεχω 
ελευθεροσ6προσαξει αυτον ο κυριοσ αυτου προσ το κριτηριον του θεου και τοτε προσαξει αυτον επι την 
θυραν επι τον σταθµον και τρυπησει αυτου ο κυριοσ το ουσ τω οπητιω και δουλευσει αυτω εισ τον αιωνα7εαν 
δε τισ αποδωται την εαυτου θυγατερα οικετιν ουκ απελευσεται ωσπερ αποτρεχουσιν αι δουλαι8εαν µη 
ευαρεστηση τω κυριω αυτησ ην αυτω καθωµολογησατο απολυτρωσει αυτην εθνει δε αλλοτριω ου κυριοσ 
εστιν πωλειν αυτην οτι ηθετησεν εν αυτη9εαν δε τω υιω καθοµολογησηται αυτην κατα το δικαιωµα των 
θυγατερων ποιησει αυτη10εαν δε αλλην λαβη εαυτω τα δεοντα και τον ιµατισµον και την οµιλιαν αυτησ ουκ 
αποστερησει11εαν δε τα τρια ταυτα µη ποιηση αυτη εξελευσεται δωρεαν ανευ αργυριου12εαν δε παταξη τισ 
τινα και αποθανη θανατω θανατουσθω13ο δε ουχ εκων αλλα ο θεοσ παρεδωκεν εισ τασ χειρασ αυτου δωσω 
σοι τοπον ου φευξεται εκει ο φονευσασ14εαν δε τισ επιθηται τω πλησιον αποκτειναι αυτον δολω και καταφυγη 
απο του θυσιαστηριου µου ληµψη αυτον θανατωσαι15οσ τυπτει πατερα αυτου η µητερα αυτου θανατω 
θανατουσθω16ο κακολογων πατερα αυτου η µητερα αυτου τελευτησει θανατω17οσ εαν κλεψη τισ τινα των 
υιων ισραηλ και καταδυναστευσασ αυτον αποδωται και ευρεθη εν αυτω θανατω τελευτατω18εαν δε 
λοιδορωνται δυο ανδρεσ και παταξη τισ τον πλησιον λιθω η πυγµη και µη αποθανη κατακλιθη δε επι την 
κοιτην19εαν εξαναστασ ο ανθρωποσ περιπατηση εξω επι ραβδου αθωοσ εσται ο παταξασ πλην τησ αργιασ 
αυτου αποτεισει και τα ιατρεια20εαν δε τισ παταξη τον παιδα αυτου η την παιδισκην αυτου εν ραβδω και 
αποθανη υπο τασ χειρασ αυτου δικη εκδικηθητω21εαν δε διαβιωση ηµεραν µιαν η δυο ουκ εκδικηθησεται το 
γαρ αργυριον αυτου εστιν22εαν δε µαχωνται δυο ανδρεσ και παταξωσιν γυναικα εν γαστρι εχουσαν και 
εξελθη το παιδιον αυτησ µη εξεικονισµενον επιζηµιον ζηµιωθησεται καθοτι αν επιβαλη ο ανηρ τησ γυναικοσ 
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δωσει µετα αξιωµατοσ23εαν δε εξεικονισµενον ην δωσει ψυχην αντι ψυχησ24οφθαλµον αντι οφθαλµου οδοντα 
αντι οδοντοσ χειρα αντι χειροσ ποδα αντι ποδοσ25κατακαυµα αντι κατακαυµατοσ τραυµα αντι τραυµατοσ 
µωλωπα αντι µωλωποσ26εαν δε τισ παταξη τον οφθαλµον του οικετου αυτου η τον οφθαλµον τησ θεραπαινησ 
αυτου και εκτυφλωση ελευθερουσ εξαποστελει αυτουσ αντι του οφθαλµου αυτων27εαν δε τον οδοντα του 
οικετου η τον οδοντα τησ θεραπαινησ αυτου εκκοψη ελευθερουσ εξαποστελει αυτουσ αντι του οδοντοσ 
αυτων28εαν δε κερατιση ταυροσ ανδρα η γυναικα και αποθανη λιθοισ λιθοβοληθησεται ο ταυροσ και ου 
βρωθησεται τα κρεα αυτου ο δε κυριοσ του ταυρου αθωοσ εσται29εαν δε ο ταυροσ κερατιστησ η προ τησ 
εχθεσ και προ τησ τριτησ και διαµαρτυρωνται τω κυριω αυτου και µη αφανιση αυτον ανελη δε ανδρα η 
γυναικα ο ταυροσ λιθοβοληθησεται και ο κυριοσ αυτου προσαποθανειται30εαν δε λυτρα επιβληθη αυτω 
δωσει λυτρα τησ ψυχησ αυτου οσα εαν επιβαλωσιν αυτω31εαν δε υιον η θυγατερα κερατιση κατα το δικαιωµα 
τουτο ποιησουσιν αυτω32εαν δε παιδα κερατιση ο ταυροσ η παιδισκην αργυριου τριακοντα διδραχµα δωσει 
τω κυριω αυτων και ο ταυροσ λιθοβοληθησεται33εαν δε τισ ανοιξη λακκον η λατοµηση λακκον και µη 
καλυψη αυτον και εµπεση εκει µοσχοσ η ονοσ34ο κυριοσ του λακκου αποτεισει αργυριον δωσει τω κυριω 
αυτων το δε τετελευτηκοσ αυτω εσται35εαν δε κερατιση τινοσ ταυροσ τον ταυρον του πλησιον και τελευτηση 
αποδωσονται τον ταυρον τον ζωντα και διελουνται το αργυριον αυτου και τον ταυρον τον τεθνηκοτα 
διελουνται36εαν δε γνωριζηται ο ταυροσ οτι κερατιστησ εστιν προ τησ εχθεσ και προ τησ τριτησ ηµερασ και 
διαµεµαρτυρηµενοι ωσιν τω κυριω αυτου και µη αφανιση αυτον αποτεισει ταυρον αντι ταυρου ο δε 
τετελευτηκωσ αυτω εσται37εαν δε τισ κλεψη µοσχον η προβατον και σφαξη αυτο η αποδωται πεντε µοσχουσ 
αποτεισει αντι του µοσχου και τεσσαρα προβατα αντι του προβατου

Chapter 22
1εαν δε εν τω διορυγµατι ευρεθη ο κλεπτησ και πληγεισ αποθανη ουκ εστιν αυτω φονοσ2εαν δε ανατειλη ο 
ηλιοσ επ′ αυτω ενοχοσ εστιν ανταποθανειται εαν δε µη υπαρχη αυτω πραθητω αντι του κλεµµατοσ3εαν δε 
καταληµφθη και ευρεθη εν τη χειρι αυτου το κλεµµα απο τε ονου εωσ προβατου ζωντα διπλα αυτα 
αποτεισει4εαν δε καταβοσκηση τισ αγρον η αµπελωνα και αφη το κτηνοσ αυτου καταβοσκησαι αγρον ετερον 
αποτεισει εκ του αγρου αυτου κατα το γενηµα αυτου εαν δε παντα τον αγρον καταβοσκηση τα βελτιστα του 
αγρου αυτου και τα βελτιστα του αµπελωνοσ αυτου αποτεισει5εαν δε εξελθον πυρ ευρη ακανθασ και 
προσεµπρηση αλωνα η σταχυσ η πεδιον αποτεισει ο το πυρ εκκαυσασ6εαν δε τισ δω τω πλησιον αργυριον η 
σκευη φυλαξαι και κλαπη εκ τησ οικιασ του ανθρωπου εαν ευρεθη ο κλεψασ αποτεισει διπλουν7εαν δε µη 
ευρεθη ο κλεψασ προσελευσεται ο κυριοσ τησ οικιασ ενωπιον του θεου και οµειται η µην µη αυτοσ 
πεπονηρευσθαι εφ′ ολησ τησ παρακαταθηκησ του πλησιον8κατα παν ρητον αδικηµα περι τε µοσχου και 
υποζυγιου και προβατου και ιµατιου και πασησ απωλειασ τησ εγκαλουµενησ ο τι ουν αν η ενωπιον του θεου 
ελευσεται η κρισισ αµφοτερων και ο αλουσ δια του θεου αποτεισει διπλουν τω πλησιον9εαν δε τισ δω τω 
πλησιον υποζυγιον η µοσχον η προβατον η παν κτηνοσ φυλαξαι και συντριβη η τελευτηση η αιχµαλωτον 
γενηται και µηδεισ γνω10ορκοσ εσται του θεου ανα µεσον αµφοτερων η µην µη αυτον πεπονηρευσθαι καθ′ 
ολησ τησ παρακαταθηκησ του πλησιον και ουτωσ προσδεξεται ο κυριοσ αυτου και ουκ αποτεισει11εαν δε 
κλαπη παρ′ αυτου αποτεισει τω κυριω12εαν δε θηριαλωτον γενηται αξει αυτον επι την θηραν και ουκ 
αποτεισει13εαν δε αιτηση τισ παρα του πλησιον και συντριβη η αποθανη η αιχµαλωτον γενηται ο δε κυριοσ 
µη η µετ′ αυτου αποτεισει14εαν δε ο κυριοσ η µετ′ αυτου ουκ αποτεισει εαν δε µισθωτοσ η εσται αυτω αντι 
του µισθου αυτου15εαν δε απατηση τισ παρθενον αµνηστευτον και κοιµηθη µετ′ αυτησ φερνη φερνιει αυτην 
αυτω γυναικα16εαν δε ανανευων ανανευση και µη βουληται ο πατηρ αυτησ δουναι αυτην αυτω γυναικα 
αργυριον αποτεισει τω πατρι καθ′ οσον εστιν η φερνη των παρθενων17φαρµακουσ ου περιποιησετε18παν 
κοιµωµενον µετα κτηνουσ θανατω αποκτενειτε αυτουσ19ο θυσιαζων θεοισ θανατω ολεθρευθησεται πλην 
κυριω µονω20και προσηλυτον ου κακωσετε ουδε µη θλιψητε αυτον ητε γαρ προσηλυτοι εν γη αιγυπτω21πασαν 
χηραν και ορφανον ου κακωσετε22εαν δε κακια κακωσητε αυτουσ και κεκραξαντεσ καταβοησωσι προσ µε 
ακοη εισακουσοµαι τησ φωνησ αυτων23και οργισθησοµαι θυµω και αποκτενω υµασ µαχαιρα και εσονται αι 
γυναικεσ υµων χηραι και τα παιδια υµων ορφανα24εαν δε αργυριον εκδανεισησ τω αδελφω τω πενιχρω παρα 
σοι ουκ εση αυτον κατεπειγων ουκ επιθησεισ αυτω τοκον25εαν δε ενεχυρασµα ενεχυρασησ το ιµατιον του 
πλησιον προ δυσµων ηλιου αποδωσεισ αυτω26εστιν γαρ τουτο περιβολαιον αυτου µονον τουτο το ιµατιον 
ασχηµοσυνησ αυτου εν τινι κοιµηθησεται εαν ουν καταβοηση προσ µε εισακουσοµαι αυτου ελεηµων γαρ 
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ειµι27θεουσ ου κακολογησεισ και αρχοντασ του λαου σου ου κακωσ ερεισ28απαρχασ αλωνοσ και ληνου σου 
ου καθυστερησεισ τα πρωτοτοκα των υιων σου δωσεισ εµοι29ουτωσ ποιησεισ τον µοσχον σου και το 
προβατον σου και το υποζυγιον σου επτα ηµερασ εσται υπο την µητερα τη δε ογδοη ηµερα αποδωσεισ µοι 
αυτο30και ανδρεσ αγιοι εσεσθε µοι και κρεασ θηριαλωτον ουκ εδεσθε τω κυνι απορριψατε αυτο

Chapter 23
1ου παραδεξη ακοην µαταιαν ου συγκαταθηση µετα του αδικου γενεσθαι µαρτυσ αδικοσ2ουκ εση µετα 
πλειονων επι κακια ου προστεθηση µετα πληθουσ εκκλιναι µετα πλειονων ωστε εκκλιναι κρισιν3και πενητα 
ουκ ελεησεισ εν κρισει4εαν δε συναντησησ τω βοι του εχθρου σου η τω υποζυγιω αυτου πλανωµενοισ 
αποστρεψασ αποδωσεισ αυτω5εαν δε ιδησ το υποζυγιον του εχθρου σου πεπτωκοσ υπο τον γοµον αυτου ου 
παρελευση αυτο αλλα συνεγερεισ αυτο µετ′ αυτου6ου διαστρεψεισ κριµα πενητοσ εν κρισει αυτου7απο 
παντοσ ρηµατοσ αδικου αποστηση αθωον και δικαιον ουκ αποκτενεισ και ου δικαιωσεισ τον ασεβη ενεκεν 
δωρων8και δωρα ου ληµψη τα γαρ δωρα εκτυφλοι οφθαλµουσ βλεποντων και λυµαινεται ρηµατα δικαια9και 
προσηλυτον ου θλιψετε υµεισ γαρ οιδατε την ψυχην του προσηλυτου αυτοι γαρ προσηλυτοι ητε εν γη 
αιγυπτω10εξ ετη σπερεισ την γην σου και συναξεισ τα γενηµατα αυτησ11τω δε εβδοµω αφεσιν ποιησεισ και 
ανησεισ αυτην και εδονται οι πτωχοι του εθνουσ σου τα δε υπολειποµενα εδεται τα αγρια θηρια ουτωσ 
ποιησεισ τον αµπελωνα σου και τον ελαιωνα σου12εξ ηµερασ ποιησεισ τα εργα σου τη δε ηµερα τη εβδοµη 
αναπαυσισ ινα αναπαυσηται ο βουσ σου και το υποζυγιον σου και ινα αναψυξη ο υιοσ τησ παιδισκησ σου 
και ο προσηλυτοσ13παντα οσα ειρηκα προσ υµασ φυλαξασθε και ονοµα θεων ετερων ουκ αναµνησθησεσθε 
ουδε µη ακουσθη εκ του στοµατοσ υµων14τρεισ καιρουσ του ενιαυτου εορτασατε µοι15την εορτην των 
αζυµων φυλαξασθε ποιειν επτα ηµερασ εδεσθε αζυµα καθαπερ ενετειλαµην σοι κατα τον καιρον του µηνοσ 
των νεων εν γαρ αυτω εξηλθεσ εξ αιγυπτου ουκ οφθηση ενωπιον µου κενοσ16και εορτην θερισµου 
πρωτογενηµατων ποιησεισ των εργων σου ων εαν σπειρησ εν τω αγρω σου και εορτην συντελειασ επ′ εξοδου 
του ενιαυτου εν τη συναγωγη των εργων σου των εκ του αγρου σου17τρεισ καιρουσ του ενιαυτου οφθησεται 
παν αρσενικον σου ενωπιον κυριου του θεου σου18οταν γαρ εκβαλω εθνη απο προσωπου σου και εµπλατυνω 
τα ορια σου ου θυσεισ επι ζυµη αιµα θυσιασµατοσ µου ουδε µη κοιµηθη στεαρ τησ εορτησ µου εωσ 
πρωι19τασ απαρχασ των πρωτογενηµατων τησ γησ σου εισοισεισ εισ τον οικον κυριου του θεου σου ουχ 
εψησεισ αρνα εν γαλακτι µητροσ αυτου20και ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον µου προ προσωπου σου ινα 
φυλαξη σε εν τη οδω οπωσ εισαγαγη σε εισ την γην ην ητοιµασα σοι21προσεχε σεαυτω και εισακουε αυτου και 
µη απειθει αυτω ου γαρ µη υποστειληται σε το γαρ ονοµα µου εστιν επ′ αυτω22εαν ακοη ακουσητε τησ εµησ 
φωνησ και ποιησησ παντα οσα αν εντειλωµαι σοι και φυλαξητε την διαθηκην µου εσεσθε µοι λαοσ 
περιουσιοσ απο παντων των εθνων εµη γαρ εστιν πασα η γη υµεισ δε εσεσθε µοι βασιλειον ιερατευµα και 
εθνοσ αγιον ταυτα τα ρηµατα ερεισ τοισ υιοισ ισραηλ εαν ακοη ακουσητε τησ φωνησ µου και ποιησησ παντα 
οσα αν ειπω σοι εχθρευσω τοισ εχθροισ σου και αντικεισοµαι τοισ αντικειµενοισ σοι23πορευσεται γαρ ο 
αγγελοσ µου ηγουµενοσ σου και εισαξει σε προσ τον αµορραιον και χετταιον και φερεζαιον και χαναναιον 
και γεργεσαιον και ευαιον και ιεβουσαιον και εκτριψω αυτουσ24ου προσκυνησεισ τοισ θεοισ αυτων ουδε µη 
λατρευσησ αυτοισ ου ποιησεισ κατα τα εργα αυτων αλλα καθαιρεσει καθελεισ και συντριβων συντριψεισ 
τασ στηλασ αυτων25και λατρευσεισ κυριω τω θεω σου και ευλογησω τον αρτον σου και τον οινον σου και το 
υδωρ σου και αποστρεψω µαλακιαν αφ′ υµων26ουκ εσται αγονοσ ουδε στειρα επι τησ γησ σου τον αριθµον 
των ηµερων σου αναπληρωσω27και τον φοβον αποστελω ηγουµενον σου και εκστησω παντα τα εθνη εισ ουσ 
συ εισπορευη εισ αυτουσ και δωσω παντασ τουσ υπεναντιουσ σου φυγαδασ28και αποστελω τασ σφηκιασ 
προτερασ σου και εκβαλει τουσ αµορραιουσ και τουσ ευαιουσ και τουσ χαναναιουσ και τουσ χετταιουσ απο 
σου29ουκ εκβαλω αυτουσ εν ενιαυτω ενι ινα µη γενηται η γη ερηµοσ και πολλα γενηται επι σε τα θηρια τησ 
γησ30κατα µικρον µικρον εκβαλω αυτουσ απο σου εωσ αν αυξηθησ και κληρονοµησησ την γην31και θησω τα 
ορια σου απο τησ ερυθρασ θαλασσησ εωσ τησ θαλασσησ τησ φυλιστιιµ και απο τησ ερηµου εωσ του µεγαλου 
ποταµου ευφρατου και παραδωσω εισ τασ χειρασ υµων τουσ εγκαθηµενουσ εν τη γη και εκβαλω αυτουσ απο 
σου32ου συγκαταθηση αυτοισ και τοισ θεοισ αυτων διαθηκην33και ουκ εγκαθησονται εν τη γη σου ινα µη 
αµαρτειν σε ποιησωσιν προσ µε εαν γαρ δουλευσησ τοισ θεοισ αυτων ουτοι εσονται σοι προσκοµµα

Chapter 24
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1και µωυση ειπεν αναβηθι προσ κυριον συ και ααρων και ναδαβ και αβιουδ και εβδοµηκοντα των 
πρεσβυτερων ισραηλ και προσκυνησουσιν µακροθεν τω κυριω2και εγγιει µωυσησ µονοσ προσ τον θεον αυτοι 
δε ουκ εγγιουσιν ο δε λαοσ ου συναναβησεται µετ′ αυτων3εισηλθεν δε µωυσησ και διηγησατο τω λαω παντα 
τα ρηµατα του θεου και τα δικαιωµατα απεκριθη δε πασ ο λαοσ φωνη µια λεγοντεσ παντασ τουσ λογουσ ουσ 
ελαλησεν κυριοσ ποιησοµεν και ακουσοµεθα4και εγραψεν µωυσησ παντα τα ρηµατα κυριου ορθρισασ δε 
µωυσησ το πρωι ωκοδοµησεν θυσιαστηριον υπο το οροσ και δωδεκα λιθουσ εισ τασ δωδεκα φυλασ του 
ισραηλ5και εξαπεστειλεν τουσ νεανισκουσ των υιων ισραηλ και ανηνεγκαν ολοκαυτωµατα και εθυσαν 
θυσιαν σωτηριου τω θεω µοσχαρια6λαβων δε µωυσησ το ηµισυ του αιµατοσ ενεχεεν εισ κρατηρασ το δε 
ηµισυ του αιµατοσ προσεχεεν προσ το θυσιαστηριον7και λαβων το βιβλιον τησ διαθηκησ ανεγνω εισ τα ωτα 
του λαου και ειπαν παντα οσα ελαλησεν κυριοσ ποιησοµεν και ακουσοµεθα8λαβων δε µωυσησ το αιµα 
κατεσκεδασεν του λαου και ειπεν ιδου το αιµα τησ διαθηκησ ησ διεθετο κυριοσ προσ υµασ περι παντων των 
λογων τουτων9και ανεβη µωυσησ και ααρων και ναδαβ και αβιουδ και εβδοµηκοντα τησ γερουσιασ 
ισραηλ10και ειδον τον τοπον ου ειστηκει εκει ο θεοσ του ισραηλ και τα υπο τουσ ποδασ αυτου ωσει εργον 
πλινθου σαπφειρου και ωσπερ ειδοσ στερεωµατοσ του ουρανου τη καθαριοτητι11και των επιλεκτων του 
ισραηλ ου διεφωνησεν ουδε εισ και ωφθησαν εν τω τοπω του θεου και εφαγον και επιον12και ειπεν κυριοσ 
προσ µωυσην αναβηθι προσ µε εισ το οροσ και ισθι εκει και δωσω σοι τα πυξια τα λιθινα τον νοµον και τασ 
εντολασ ασ εγραψα νοµοθετησαι αυτοισ13και αναστασ µωυσησ και ιησουσ ο παρεστηκωσ αυτω ανεβησαν 
εισ το οροσ του θεου14και τοισ πρεσβυτεροισ ειπαν ησυχαζετε αυτου εωσ αναστρεψωµεν προσ υµασ και ιδου 
ααρων και ωρ µεθ′ υµων εαν τινι συµβη κρισισ προσπορευεσθωσαν αυτοισ15και ανεβη µωυσησ και ιησουσ 
εισ το οροσ και εκαλυψεν η νεφελη το οροσ16και κατεβη η δοξα του θεου επι το οροσ το σινα και εκαλυψεν 
αυτο η νεφελη εξ ηµερασ και εκαλεσεν κυριοσ τον µωυσην τη ηµερα τη εβδοµη εκ µεσου τησ νεφελησ17το δε 
ειδοσ τησ δοξησ κυριου ωσει πυρ φλεγον επι τησ κορυφησ του ορουσ εναντιον των υιων ισραηλ18και εισηλθεν 
µωυσησ εισ το µεσον τησ νεφελησ και ανεβη εισ το οροσ και ην εκει εν τω ορει τεσσαρακοντα ηµερασ και 
τεσσαρακοντα νυκτασ

Chapter 25
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2ειπον τοισ υιοισ ισραηλ και λαβετε µοι απαρχασ παρα παντων οισ 
αν δοξη τη καρδια και ληµψεσθε τασ απαρχασ µου3και αυτη εστιν η απαρχη ην ληµψεσθε παρ′ αυτων 
χρυσιον και αργυριον και χαλκον4και υακινθον και πορφυραν και κοκκινον διπλουν και βυσσον 
κεκλωσµενην και τριχασ αιγειασ5και δερµατα κριων ηρυθροδανωµενα και δερµατα υακινθινα και ξυλα 
ασηπτα7και λιθουσ σαρδιου και λιθουσ εισ την γλυφην εισ την επωµιδα και τον ποδηρη8και ποιησεισ µοι 
αγιασµα και οφθησοµαι εν υµιν9και ποιησεισ µοι κατα παντα οσα εγω σοι δεικνυω εν τω ορει το παραδειγµα 
τησ σκηνησ και το παραδειγµα παντων των σκευων αυτησ ουτω ποιησεισ10και ποιησεισ κιβωτον µαρτυριου 
εκ ξυλων ασηπτων δυο πηχεων και ηµισουσ το µηκοσ και πηχεοσ και ηµισουσ το πλατοσ και πηχεοσ και 
ηµισουσ το υψοσ11και καταχρυσωσεισ αυτην χρυσιω καθαρω εξωθεν και εσωθεν χρυσωσεισ αυτην και 
ποιησεισ αυτη κυµατια στρεπτα χρυσα κυκλω12και ελασεισ αυτη τεσσαρασ δακτυλιουσ χρυσουσ και 
επιθησεισ επι τα τεσσαρα κλιτη δυο δακτυλιουσ επι το κλιτοσ το εν και δυο δακτυλιουσ επι το κλιτοσ το 
δευτερον13ποιησεισ δε αναφορεισ ξυλα ασηπτα και καταχρυσωσεισ αυτα χρυσιω14και εισαξεισ τουσ 
αναφορεισ εισ τουσ δακτυλιουσ τουσ εν τοισ κλιτεσι τησ κιβωτου αιρειν την κιβωτον εν αυτοισ15εν τοισ 
δακτυλιοισ τησ κιβωτου εσονται οι αναφορεισ ακινητοι16και εµβαλεισ εισ την κιβωτον τα µαρτυρια α αν δω 
σοι17και ποιησεισ ιλαστηριον επιθεµα χρυσιου καθαρου δυο πηχεων και ηµισουσ το µηκοσ και πηχεοσ και 
ηµισουσ το πλατοσ18και ποιησεισ δυο χερουβιµ χρυσα τορευτα και επιθησεισ αυτα εξ αµφοτερων των κλιτων 
του ιλαστηριου19ποιηθησονται χερουβ εισ εκ του κλιτουσ τουτου και χερουβ εισ εκ του κλιτουσ του δευτερου 
του ιλαστηριου και ποιησεισ τουσ δυο χερουβιµ επι τα δυο κλιτη20εσονται οι χερουβιµ εκτεινοντεσ τασ 
πτερυγασ επανωθεν συσκιαζοντεσ ταισ πτερυξιν αυτων επι του ιλαστηριου και τα προσωπα αυτων εισ 
αλληλα εισ το ιλαστηριον εσονται τα προσωπα των χερουβιµ21και επιθησεισ το ιλαστηριον επι την κιβωτον 
ανωθεν και εισ την κιβωτον εµβαλεισ τα µαρτυρια α αν δω σοι22και γνωσθησοµαι σοι εκειθεν και λαλησω σοι 
ανωθεν του ιλαστηριου ανα µεσον των δυο χερουβιµ των οντων επι τησ κιβωτου του µαρτυριου και κατα 
παντα οσα αν εντειλωµαι σοι προσ τουσ υιουσ ισραηλ23και ποιησεισ τραπεζαν χρυσιου καθαρου δυο πηχεων 
το µηκοσ και πηχεοσ το ευροσ και πηχεοσ και ηµισουσ το υψοσ24και ποιησεισ αυτη στρεπτα κυµατια χρυσα 
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κυκλω25και ποιησεισ αυτη στεφανην παλαιστου κυκλω και ποιησεισ στρεπτον κυµατιον τη στεφανη 
κυκλω26και ποιησεισ τεσσαρασ δακτυλιουσ χρυσουσ και επιθησεισ τουσ δακτυλιουσ επι τα τεσσαρα µερη 
των ποδων αυτησ27υπο την στεφανην και εσονται οι δακτυλιοι εισ θηκασ τοισ αναφορευσιν ωστε αιρειν εν 
αυτοισ την τραπεζαν28και ποιησεισ τουσ αναφορεισ εκ ξυλων ασηπτων και καταχρυσωσεισ αυτουσ χρυσιω 
καθαρω και αρθησεται εν αυτοισ η τραπεζα29και ποιησεισ τα τρυβλια αυτησ και τασ θυισκασ και τα 
σπονδεια και τουσ κυαθουσ εν οισ σπεισεισ εν αυτοισ χρυσιου καθαρου ποιησεισ αυτα30και επιθησεισ επι 
την τραπεζαν αρτουσ ενωπιουσ εναντιον µου δια παντοσ31και ποιησεισ λυχνιαν εκ χρυσιου καθαρου 
τορευτην ποιησεισ την λυχνιαν ο καυλοσ αυτησ και οι καλαµισκοι και οι κρατηρεσ και οι σφαιρωτηρεσ και 
τα κρινα εξ αυτησ εσται32εξ δε καλαµισκοι εκπορευοµενοι εκ πλαγιων τρεισ καλαµισκοι τησ λυχνιασ εκ του 
κλιτουσ αυτησ του ενοσ και τρεισ καλαµισκοι τησ λυχνιασ εκ του κλιτουσ του δευτερου33και τρεισ κρατηρεσ 
εκτετυπωµενοι καρυισκουσ εν τω ενι καλαµισκω σφαιρωτηρ και κρινον ουτωσ τοισ εξ καλαµισκοισ τοισ 
εκπορευοµενοισ εκ τησ λυχνιασ34και εν τη λυχνια τεσσαρεσ κρατηρεσ εκτετυπωµενοι καρυισκουσ εν τω ενι 
καλαµισκω οι σφαιρωτηρεσ και τα κρινα αυτησ35ο σφαιρωτηρ υπο τουσ δυο καλαµισκουσ εξ αυτησ και 
σφαιρωτηρ υπο τουσ τεσσαρασ καλαµισκουσ εξ αυτησ ουτωσ τοισ εξ καλαµισκοισ τοισ εκπορευοµενοισ εκ 
τησ λυχνιασ36οι σφαιρωτηρεσ και οι καλαµισκοι εξ αυτησ εστωσαν ολη τορευτη εξ ενοσ χρυσιου 
καθαρου37και ποιησεισ τουσ λυχνουσ αυτησ επτα και επιθησεισ τουσ λυχνουσ και φανουσιν εκ του ενοσ 
προσωπου38και τον επαρυστηρα αυτησ και τα υποθεµατα αυτησ εκ χρυσιου καθαρου ποιησεισ39παντα τα 
σκευη ταυτα ταλαντον χρυσιου καθαρου40ορα ποιησεισ κατα τον τυπον τον δεδειγµενον σοι εν τω ορει

Chapter 26
1και την σκηνην ποιησεισ δεκα αυλαιασ εκ βυσσου κεκλωσµενησ και υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου 
κεκλωσµενου χερουβιµ εργασια υφαντου ποιησεισ αυτασ2µηκοσ τησ αυλαιασ τησ µιασ οκτω και εικοσι 
πηχεων και ευροσ τεσσαρων πηχεων η αυλαια η µια εσται µετρον το αυτο εσται πασαισ ταισ αυλαιαισ3πεντε 
δε αυλαιαι εσονται εξ αλληλων εχοµεναι η ετερα εκ τησ ετερασ και πεντε αυλαιαι εσονται συνεχοµεναι ετερα 
τη ετερα4και ποιησεισ αυταισ αγκυλασ υακινθινασ επι του χειλουσ τησ αυλαιασ τησ µιασ εκ του ενοσ 
µερουσ εισ την συµβολην και ουτωσ ποιησεισ επι του χειλουσ τησ αυλαιασ τησ εξωτερασ προσ τη συµβολη 
τη δευτερα5πεντηκοντα αγκυλασ ποιησεισ τη αυλαια τη µια και πεντηκοντα αγκυλασ ποιησεισ εκ του µερουσ 
τησ αυλαιασ κατα την συµβολην τησ δευτερασ αντιπροσωποι αντιπιπτουσαι αλληλαισ εισ εκαστην6και 
ποιησεισ κρικουσ πεντηκοντα χρυσουσ και συναψεισ τασ αυλαιασ ετεραν τη ετερα τοισ κρικοισ και εσται η 
σκηνη µια7και ποιησεισ δερρεισ τριχινασ σκεπην επι τησ σκηνησ ενδεκα δερρεισ ποιησεισ αυτασ8το µηκοσ 
τησ δερρεωσ τησ µιασ εσται τριακοντα πηχεων και τεσσαρων πηχεων το ευροσ τησ δερρεωσ τησ µιασ µετρον 
το αυτο εσται ταισ ενδεκα δερρεσι9και συναψεισ τασ πεντε δερρεισ επι το αυτο και τασ εξ δερρεισ επι το αυτο 
και επιδιπλωσεισ την δερριν την εκτην κατα προσωπον τησ σκηνησ10και ποιησεισ αγκυλασ πεντηκοντα επι 
του χειλουσ τησ δερρεωσ τησ µιασ τησ ανα µεσον κατα συµβολην και πεντηκοντα αγκυλασ ποιησεισ επι του 
χειλουσ τησ δερρεωσ τησ συναπτουσησ τησ δευτερασ11και ποιησεισ κρικουσ χαλκουσ πεντηκοντα και 
συναψεισ τουσ κρικουσ εκ των αγκυλων και συναψεισ τασ δερρεισ και εσται εν12και υποθησεισ το πλεοναζον 
εν ταισ δερρεσιν τησ σκηνησ το ηµισυ τησ δερρεωσ το υπολελειµµενον υποκαλυψεισ το πλεοναζον των 
δερρεων τησ σκηνησ υποκαλυψεισ οπισω τησ σκηνησ13πηχυν εκ τουτου και πηχυν εκ τουτου εκ του 
υπερεχοντοσ των δερρεων εκ του µηκουσ των δερρεων τησ σκηνησ εσται συγκαλυπτον επι τα πλαγια τησ 
σκηνησ ενθεν και ενθεν ινα καλυπτη14και ποιησεισ κατακαλυµµα τη σκηνη δερµατα κριων ηρυθροδανωµενα 
και επικαλυµµατα δερµατα υακινθινα επανωθεν15και ποιησεισ στυλουσ τη σκηνη εκ ξυλων ασηπτων16δεκα 
πηχεων ποιησεισ τον στυλον τον ενα και πηχεοσ ενοσ και ηµισουσ το πλατοσ του στυλου του ενοσ17δυο 
αγκωνισκουσ τω στυλω τω ενι αντιπιπτοντασ ετερον τω ετερω ουτωσ ποιησεισ πασι τοισ στυλοισ τησ 
σκηνησ18και ποιησεισ στυλουσ τη σκηνη εικοσι στυλουσ εκ του κλιτουσ του προσ βορραν19και 
τεσσαρακοντα βασεισ αργυρασ ποιησεισ τοισ εικοσι στυλοισ δυο βασεισ τω στυλω τω ενι εισ αµφοτερα τα 
µερη αυτου και δυο βασεισ τω στυλω τω ενι εισ αµφοτερα τα µερη αυτου20και το κλιτοσ το δευτερον το προσ 
νοτον εικοσι στυλουσ21και τεσσαρακοντα βασεισ αυτων αργυρασ δυο βασεισ τω στυλω τω ενι εισ αµφοτερα 
τα µερη αυτου και δυο βασεισ τω στυλω τω ενι εισ αµφοτερα τα µερη αυτου22και εκ των οπισω τησ σκηνησ 
κατα το µεροσ το προσ θαλασσαν ποιησεισ εξ στυλουσ23και δυο στυλουσ ποιησεισ επι των γωνιων τησ 
σκηνησ εκ των οπισθιων24και εσται εξ ισου κατωθεν κατα το αυτο εσονται ισοι εκ των κεφαλιδων εισ 
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συµβλησιν µιαν ουτωσ ποιησεισ αµφοτεραισ ταισ δυσιν γωνιαισ εστωσαν25και εσονται οκτω στυλοι και αι 
βασεισ αυτων αργυραι δεκα εξ δυο βασεισ τω στυλω τω ενι εισ αµφοτερα τα µερη αυτου και δυο βασεισ τω 
στυλω τω ενι26και ποιησεισ µοχλουσ εκ ξυλων ασηπτων πεντε τω ενι στυλω εκ του ενοσ µερουσ τησ 
σκηνησ27και πεντε µοχλουσ τω στυλω τω κλιτει τησ σκηνησ τω δευτερω και πεντε µοχλουσ τω στυλω τω 
οπισθιω τω κλιτει τησ σκηνησ τω προσ θαλασσαν28και ο µοχλοσ ο µεσοσ ανα µεσον των στυλων διικνεισθω 
απο του ενοσ κλιτουσ εισ το ετερον κλιτοσ29και τουσ στυλουσ καταχρυσωσεισ χρυσιω και τουσ δακτυλιουσ 
ποιησεισ χρυσουσ εισ ουσ εισαξεισ τουσ µοχλουσ και καταχρυσωσεισ τουσ µοχλουσ χρυσιω30και 
αναστησεισ την σκηνην κατα το ειδοσ το δεδειγµενον σοι εν τω ορει31και ποιησεισ καταπετασµα εξ υακινθου 
και πορφυρασ και κοκκινου κεκλωσµενου και βυσσου νενησµενησ εργον υφαντον ποιησεισ αυτο 
χερουβιµ32και επιθησεισ αυτο επι τεσσαρων στυλων ασηπτων κεχρυσωµενων χρυσιω και αι κεφαλιδεσ αυτων 
χρυσαι και αι βασεισ αυτων τεσσαρεσ αργυραι33και θησεισ το καταπετασµα επι τουσ στυλουσ και εισοισεισ 
εκει εσωτερον του καταπετασµατοσ την κιβωτον του µαρτυριου και διοριει το καταπετασµα υµιν ανα µεσον 
του αγιου και ανα µεσον του αγιου των αγιων34και κατακαλυψεισ τω καταπετασµατι την κιβωτον του 
µαρτυριου εν τω αγιω των αγιων35και θησεισ την τραπεζαν εξωθεν του καταπετασµατοσ και την λυχνιαν 
απεναντι τησ τραπεζησ επι µερουσ τησ σκηνησ το προσ νοτον και την τραπεζαν θησεισ επι µερουσ τησ 
σκηνησ το προσ βορραν36και ποιησεισ επισπαστρον εξ υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου κεκλωσµενου 
και βυσσου κεκλωσµενησ εργον ποικιλτου37και ποιησεισ τω καταπετασµατι πεντε στυλουσ και χρυσωσεισ 
αυτουσ χρυσιω και αι κεφαλιδεσ αυτων χρυσαι και χωνευσεισ αυτοισ πεντε βασεισ χαλκασ

Chapter 27
1και ποιησεισ θυσιαστηριον εκ ξυλων ασηπτων πεντε πηχεων το µηκοσ και πεντε πηχεων το ευροσ 
τετραγωνον εσται το θυσιαστηριον και τριων πηχεων το υψοσ αυτου2και ποιησεισ τα κερατα επι των 
τεσσαρων γωνιων εξ αυτου εσται τα κερατα και καλυψεισ αυτα χαλκω3και ποιησεισ στεφανην τω 
θυσιαστηριω και τον καλυπτηρα αυτου και τασ φιαλασ αυτου και τασ κρεαγρασ αυτου και το πυρειον αυτου 
και παντα τα σκευη αυτου ποιησεισ χαλκα4και ποιησεισ αυτω εσχαραν εργω δικτυωτω χαλκην και ποιησεισ 
τη εσχαρα τεσσαρασ δακτυλιουσ χαλκουσ επι τα τεσσαρα κλιτη5και υποθησεισ αυτουσ υπο την εσχαραν του 
θυσιαστηριου κατωθεν εσται δε η εσχαρα εωσ του ηµισουσ του θυσιαστηριου6και ποιησεισ τω θυσιαστηριω 
φορεισ εκ ξυλων ασηπτων και περιχαλκωσεισ αυτουσ χαλκω7και εισαξεισ τουσ φορεισ εισ τουσ δακτυλιουσ 
και εστωσαν οι φορεισ κατα τα πλευρα του θυσιαστηριου εν τω αιρειν αυτο8κοιλον σανιδωτον ποιησεισ αυτο 
κατα το παραδειχθεν σοι εν τω ορει ουτωσ ποιησεισ αυτο9και ποιησεισ αυλην τη σκηνη εισ το κλιτοσ το προσ 
λιβα ιστια τησ αυλησ εκ βυσσου κεκλωσµενησ µηκοσ εκατον πηχων τω ενι κλιτει10και οι στυλοι αυτων 
εικοσι και αι βασεισ αυτων εικοσι χαλκαι και οι κρικοι αυτων και αι ψαλιδεσ αυτων αργυραι11ουτωσ τω 
κλιτει τω προσ απηλιωτην ιστια εκατον πηχων µηκοσ και οι στυλοι αυτων εικοσι και αι βασεισ αυτων εικοσι 
χαλκαι και οι κρικοι και αι ψαλιδεσ των στυλων και αι βασεισ αυτων περιηργυρωµεναι αργυρω12το δε ευροσ 
τησ αυλησ το κατα θαλασσαν ιστια πεντηκοντα πηχων στυλοι αυτων δεκα και αι βασεισ αυτων δεκα13και 
ευροσ τησ αυλησ το προσ νοτον ιστια πεντηκοντα πηχεων στυλοι αυτων δεκα και αι βασεισ αυτων δεκα14και 
πεντεκαιδεκα πηχεων το υψοσ των ιστιων τω κλιτει τω ενι στυλοι αυτων τρεισ και αι βασεισ αυτων τρεισ15και 
το κλιτοσ το δευτερον δεκα πεντε πηχων των ιστιων το υψοσ στυλοι αυτων τρεισ και αι βασεισ αυτων 
τρεισ16και τη πυλη τησ αυλησ καλυµµα εικοσι πηχων το υψοσ εξ υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου 
κεκλωσµενου και βυσσου κεκλωσµενησ τη ποικιλια του ραφιδευτου στυλοι αυτων τεσσαρεσ και αι βασεισ 
αυτων τεσσαρεσ17παντεσ οι στυλοι τησ αυλησ κυκλω κατηργυρωµενοι αργυριω και αι κεφαλιδεσ αυτων 
αργυραι και αι βασεισ αυτων χαλκαι18το δε µηκοσ τησ αυλησ εκατον εφ′ εκατον και ευροσ πεντηκοντα επι 
πεντηκοντα και υψοσ πεντε πηχων εκ βυσσου κεκλωσµενησ και αι βασεισ αυτων χαλκαι19και πασα η 
κατασκευη και παντα τα εργαλεια και οι πασσαλοι τησ αυλησ χαλκοι20και συ συνταξον τοισ υιοισ ισραηλ 
και λαβετωσαν σοι ελαιον εξ ελαιων ατρυγον καθαρον κεκοµµενον εισ φωσ καυσαι ινα καηται λυχνοσ δια 
παντοσ21εν τη σκηνη του µαρτυριου εξωθεν του καταπετασµατοσ του επι τησ διαθηκησ καυσει αυτο ααρων 
και οι υιοι αυτου αφ′ εσπερασ εωσ πρωι εναντιον κυριου νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ υµων παρα των υιων 
ισραηλ

Chapter 28
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1και συ προσαγαγου προσ σεαυτον τον τε ααρων τον αδελφον σου και τουσ υιουσ αυτου εκ των υιων ισραηλ 
ιερατευειν µοι ααρων και ναδαβ και αβιουδ και ελεαζαρ και ιθαµαρ υιουσ ααρων2και ποιησεισ στολην αγιαν 
ααρων τω αδελφω σου εισ τιµην και δοξαν3και συ λαλησον πασι τοισ σοφοισ τη διανοια ουσ ενεπλησα 
πνευµατοσ αισθησεωσ και ποιησουσιν την στολην την αγιαν ααρων εισ το αγιον εν η ιερατευσει µοι4και 
αυται αι στολαι ασ ποιησουσιν το περιστηθιον και την επωµιδα και τον ποδηρη και χιτωνα κοσυµβωτον και 
κιδαριν και ζωνην και ποιησουσιν στολασ αγιασ ααρων και τοισ υιοισ αυτου εισ το ιερατευειν µοι5και αυτοι 
ληµψονται το χρυσιον και την υακινθον και την πορφυραν και το κοκκινον και την βυσσον6και ποιησουσιν 
την επωµιδα εκ βυσσου κεκλωσµενησ εργον υφαντον ποικιλτου7δυο επωµιδεσ συνεχουσαι εσονται αυτω ετερα 
την ετεραν επι τοισ δυσι µερεσιν εξηρτηµεναι8και το υφασµα των επωµιδων ο εστιν επ′ αυτω κατα την ποιησιν 
εξ αυτου εσται εκ χρυσιου και υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου διανενησµενου και βυσσου 
κεκλωσµενησ9και ληµψη τουσ δυο λιθουσ λιθουσ σµαραγδου και γλυψεισ εν αυτοισ τα ονοµατα των υιων 
ισραηλ10εξ ονοµατα επι τον λιθον τον ενα και τα εξ ονοµατα τα λοιπα επι τον λιθον τον δευτερον κατα τασ 
γενεσεισ αυτων11εργον λιθουργικησ τεχνησ γλυµµα σφραγιδοσ διαγλυψεισ τουσ δυο λιθουσ επι τοισ ονοµασιν 
των υιων ισραηλ12και θησεισ τουσ δυο λιθουσ επι των ωµων τησ επωµιδοσ λιθοι µνηµοσυνου εισιν τοισ υιοισ 
ισραηλ και αναληµψεται ααρων τα ονοµατα των υιων ισραηλ εναντι κυριου επι των δυο ωµων αυτου 
µνηµοσυνον περι αυτων13και ποιησεισ ασπιδισκασ εκ χρυσιου καθαρου14και ποιησεισ δυο κροσσωτα εκ 
χρυσιου καθαρου καταµεµιγµενα εν ανθεσιν εργον πλοκησ και επιθησεισ τα κροσσωτα τα πεπλεγµενα επι τασ 
ασπιδισκασ κατα τασ παρωµιδασ αυτων εκ των εµπροσθιων15και ποιησεισ λογειον των κρισεων εργον 
ποικιλτου κατα τον ρυθµον τησ επωµιδοσ ποιησεισ αυτο εκ χρυσιου και υακινθου και πορφυρασ και 
κοκκινου κεκλωσµενου και βυσσου κεκλωσµενησ ποιησεισ αυτο16τετραγωνον εσται διπλουν σπιθαµησ το 
µηκοσ και σπιθαµησ το ευροσ17και καθυφανεισ εν αυτω υφασµα καταλιθον τετραστιχον στιχοσ λιθων εσται 
σαρδιον τοπαζιον και σµαραγδοσ ο στιχοσ ο εισ18και ο στιχοσ ο δευτεροσ ανθραξ και σαπφειροσ και 
ιασπισ19και ο στιχοσ ο τριτοσ λιγυριον αχατησ και αµεθυστοσ20και ο στιχοσ ο τεταρτοσ χρυσολιθοσ και 
βηρυλλιον και ονυχιον περικεκαλυµµενα χρυσιω συνδεδεµενα εν χρυσιω εστωσαν κατα στιχον αυτων21και οι 
λιθοι εστωσαν εκ των ονοµατων των υιων ισραηλ δεκα δυο κατα τα ονοµατα αυτων γλυφαι σφραγιδων 
εκαστοσ κατα το ονοµα εστωσαν εισ δεκα δυο φυλασ22και ποιησεισ επι το λογειον κροσσουσ 
συµπεπλεγµενουσ εργον αλυσιδωτον εκ χρυσιου καθαρου29και ληµψεται ααρων τα ονοµατα των υιων ισραηλ 
επι του λογειου τησ κρισεωσ επι του στηθουσ εισιοντι εισ το αγιον µνηµοσυνον εναντι του θεου29και θησεισ 
επι το λογειον τησ κρισεωσ τουσ κροσσουσ τα αλυσιδωτα επ′ αµφοτερων των κλιτων του λογειου επιθησεισ 
και τασ δυο ασπιδισκασ επιθησεισ επ′ αµφοτερουσ τουσ ωµουσ τησ επωµιδοσ κατα προσωπον30και επιθησεισ 
επι το λογειον τησ κρισεωσ την δηλωσιν και την αληθειαν και εσται επι του στηθουσ ααρων οταν 
εισπορευηται εισ το αγιον εναντιον κυριου και οισει ααρων τασ κρισεισ των υιων ισραηλ επι του στηθουσ 
εναντιον κυριου δια παντοσ31και ποιησεισ υποδυτην ποδηρη ολον υακινθινον32και εσται το περιστοµιον εξ 
αυτου µεσον ωαν εχον κυκλω του περιστοµιου εργον υφαντου την συµβολην συνυφασµενην εξ αυτου ινα µη 
ραγη33και ποιησεισ επι το λωµα του υποδυτου κατωθεν ωσει εξανθουσησ ροασ ροισκουσ εξ υακινθου και 
πορφυρασ και κοκκινου διανενησµενου και βυσσου κεκλωσµενησ επι του λωµατοσ του υποδυτου κυκλω το 
αυτο δε ειδοσ ροισκουσ χρυσουσ και κωδωνασ ανα µεσον τουτων περικυκλω34παρα ροισκον χρυσουν 
κωδωνα και ανθινον επι του λωµατοσ του υποδυτου κυκλω35και εσται ααρων εν τω λειτουργειν ακουστη η 
φωνη αυτου εισιοντι εισ το αγιον εναντιον κυριου και εξιοντι ινα µη αποθανη36και ποιησεισ πεταλον 
χρυσουν καθαρον και εκτυπωσεισ εν αυτω εκτυπωµα σφραγιδοσ αγιασµα κυριου37και επιθησεισ αυτο επι 
υακινθου κεκλωσµενησ και εσται επι τησ µιτρασ κατα προσωπον τησ µιτρασ εσται38και εσται επι του 
µετωπου ααρων και εξαρει ααρων τα αµαρτηµατα των αγιων οσα αν αγιασωσιν οι υιοι ισραηλ παντοσ 
δοµατοσ των αγιων αυτων και εσται επι του µετωπου ααρων δια παντοσ δεκτον αυτοισ εναντι κυριου39και οι 
κοσυµβοι των χιτωνων εκ βυσσου και ποιησεισ κιδαριν βυσσινην και ζωνην ποιησεισ εργον ποικιλτου40και 
τοισ υιοισ ααρων ποιησεισ χιτωνασ και ζωνασ και κιδαρεισ ποιησεισ αυτοισ εισ τιµην και δοξαν41και 
ενδυσεισ αυτα ααρων τον αδελφον σου και τουσ υιουσ αυτου µετ′ αυτου και χρισεισ αυτουσ και εµπλησεισ 
αυτων τασ χειρασ και αγιασεισ αυτουσ ινα ιερατευωσιν µοι42και ποιησεισ αυτοισ περισκελη λινα καλυψαι 
ασχηµοσυνην χρωτοσ αυτων απο οσφυοσ εωσ µηρων εσται43και εξει ααρων αυτα και οι υιοι αυτου ωσ αν 
εισπορευωνται εισ την σκηνην του µαρτυριου η οταν προσπορευωνται λειτουργειν προσ το θυσιαστηριον του 
αγιου και ουκ επαξονται προσ εαυτουσ αµαρτιαν ινα µη αποθανωσιν νοµιµον αιωνιον αυτω και τω σπερµατι 
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αυτου µετ′ αυτον

Chapter 29
1και ταυτα εστιν α ποιησεισ αυτοισ αγιασαι αυτουσ ωστε ιερατευειν µοι αυτουσ ληµψη µοσχαριον εκ βοων 
εν και κριουσ δυο αµωµουσ2και αρτουσ αζυµουσ πεφυραµενουσ εν ελαιω και λαγανα αζυµα κεχρισµενα εν 
ελαιω σεµιδαλιν εκ πυρων ποιησεισ αυτα3και επιθησεισ αυτα επι κανουν εν και προσοισεισ αυτα επι τω κανω 
και το µοσχαριον και τουσ δυο κριουσ4και ααρων και τουσ υιουσ αυτου προσαξεισ επι τασ θυρασ τησ 
σκηνησ του µαρτυριου και λουσεισ αυτουσ εν υδατι5και λαβων τασ στολασ ενδυσεισ ααρων τον αδελφον 
σου και τον χιτωνα τον ποδηρη και την επωµιδα και το λογειον και συναψεισ αυτω το λογειον προσ την 
επωµιδα6και επιθησεισ την µιτραν επι την κεφαλην αυτου και επιθησεισ το πεταλον το αγιασµα επι την 
µιτραν7και ληµψη του ελαιου του χρισµατοσ και επιχεεισ αυτο επι την κεφαλην αυτου και χρισεισ αυτον8και 
τουσ υιουσ αυτου προσαξεισ και ενδυσεισ αυτουσ χιτωνασ9και ζωσεισ αυτουσ ταισ ζωναισ και περιθησεισ 
αυτοισ τασ κιδαρεισ και εσται αυτοισ ιερατεια εµοι εισ τον αιωνα και τελειωσεισ τασ χειρασ ααρων και τασ 
χειρασ των υιων αυτου10και προσαξεισ τον µοσχον επι τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και 
επιθησουσιν ααρων και οι υιοι αυτου τασ χειρασ αυτων επι την κεφαλην του µοσχου εναντι κυριου παρα τασ 
θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου11και σφαξεισ τον µοσχον εναντι κυριου παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του 
µαρτυριου12και ληµψη απο του αιµατοσ του µοσχου και θησεισ επι των κερατων του θυσιαστηριου τω 
δακτυλω σου το δε λοιπον παν αιµα εκχεεισ παρα την βασιν του θυσιαστηριου13και ληµψη παν το στεαρ το 
επι τησ κοιλιασ και τον λοβον του ηπατοσ και τουσ δυο νεφρουσ και το στεαρ το επ′ αυτων και επιθησεισ επι 
το θυσιαστηριον14τα δε κρεα του µοσχου και το δερµα και την κοπρον κατακαυσεισ πυρι εξω τησ 
παρεµβολησ αµαρτιασ γαρ εστιν15και τον κριον ληµψη τον ενα και επιθησουσιν ααρων και οι υιοι αυτου τασ 
χειρασ αυτων επι την κεφαλην του κριου16και σφαξεισ αυτον και λαβων το αιµα προσχεεισ προσ το 
θυσιαστηριον κυκλω17και τον κριον διχοτοµησεισ κατα µελη και πλυνεισ τα ενδοσθια και τουσ ποδασ υδατι 
και επιθησεισ επι τα διχοτοµηµατα συν τη κεφαλη18και ανοισεισ ολον τον κριον επι το θυσιαστηριον 
ολοκαυτωµα κυριω εισ οσµην ευωδιασ θυσιασµα κυριω εστιν19και ληµψη τον κριον τον δευτερον και 
επιθησει ααρων και οι υιοι αυτου τασ χειρασ αυτων επι την κεφαλην του κριου20και σφαξεισ αυτον και 
ληµψη του αιµατοσ αυτου και επιθησεισ επι τον λοβον του ωτοσ ααρων του δεξιου και επι το ακρον τησ 
χειροσ τησ δεξιασ και επι το ακρον του ποδοσ του δεξιου και επι τουσ λοβουσ των ωτων των υιων αυτου των 
δεξιων και επι τα ακρα των χειρων αυτων των δεξιων και επι τα ακρα των ποδων αυτων των δεξιων21και 
ληµψη απο του αιµατοσ του απο του θυσιαστηριου και απο του ελαιου τησ χρισεωσ και ρανεισ επι ααρων 
και επι την στολην αυτου και επι τουσ υιουσ αυτου και επι τασ στολασ των υιων αυτου µετ′ αυτου και 
αγιασθησεται αυτοσ και η στολη αυτου και οι υιοι αυτου και αι στολαι των υιων αυτου µετ′ αυτου το δε αιµα 
του κριου προσχεεισ προσ το θυσιαστηριον κυκλω22και ληµψη απο του κριου το στεαρ αυτου και το στεαρ το 
κατακαλυπτον την κοιλιαν και τον λοβον του ηπατοσ και τουσ δυο νεφρουσ και το στεαρ το επ′ αυτων και 
τον βραχιονα τον δεξιον εστιν γαρ τελειωσισ αυτη23και αρτον ενα εξ ελαιου και λαγανον εν απο του κανου 
των αζυµων των προτεθειµενων εναντι κυριου24και επιθησεισ τα παντα επι τασ χειρασ ααρων και επι τασ 
χειρασ των υιων αυτου και αφοριεισ αυτουσ αφορισµα εναντι κυριου25και ληµψη αυτα εκ των χειρων αυτων 
και ανοισεισ επι το θυσιαστηριον τησ ολοκαυτωσεωσ εισ οσµην ευωδιασ εναντι κυριου καρπωµα εστιν 
κυριω26και ληµψη το στηθυνιον απο του κριου τησ τελειωσεωσ ο εστιν ααρων και αφοριεισ αυτο αφορισµα 
εναντι κυριου και εσται σοι εν µεριδι27και αγιασεισ το στηθυνιον αφορισµα και τον βραχιονα του 
αφαιρεµατοσ οσ αφωρισται και οσ αφηρηται απο του κριου τησ τελειωσεωσ απο του ααρων και απο των υιων 
αυτου28και εσται ααρων και τοισ υιοισ αυτου νοµιµον αιωνιον παρα των υιων ισραηλ εστιν γαρ αφαιρεµα 
τουτο και αφαιρεµα εσται παρα των υιων ισραηλ απο των θυµατων των σωτηριων των υιων ισραηλ αφαιρεµα 
κυριω29και η στολη του αγιου η εστιν ααρων εσται τοισ υιοισ αυτου µετ′ αυτον χρισθηναι αυτουσ εν αυτοισ 
και τελειωσαι τασ χειρασ αυτων30επτα ηµερασ ενδυσεται αυτα ο ιερευσ ο αντ′ αυτου των υιων αυτου οσ 
εισελευσεται εισ την σκηνην του µαρτυριου λειτουργειν εν τοισ αγιοισ31και τον κριον τησ τελειωσεωσ ληµψη 
και εψησεισ τα κρεα εν τοπω αγιω32και εδονται ααρων και οι υιοι αυτου τα κρεα του κριου και τουσ αρτουσ 
τουσ εν τω κανω παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου33εδονται αυτα εν οισ ηγιασθησαν εν αυτοισ 
τελειωσαι τασ χειρασ αυτων αγιασαι αυτουσ και αλλογενησ ουκ εδεται απ′ αυτων εστιν γαρ αγια34εαν δε 
καταλειφθη απο των κρεων τησ θυσιασ τησ τελειωσεωσ και των αρτων εωσ πρωι κατακαυσεισ τα λοιπα πυρι 
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ου βρωθησεται αγιασµα γαρ εστιν35και ποιησεισ ααρων και τοισ υιοισ αυτου ουτωσ κατα παντα οσα 
ενετειλαµην σοι επτα ηµερασ τελειωσεισ αυτων τασ χειρασ36και το µοσχαριον τησ αµαρτιασ ποιησεισ τη 
ηµερα του καθαρισµου και καθαριεισ το θυσιαστηριον εν τω αγιαζειν σε επ′ αυτω και χρισεισ αυτο ωστε 
αγιασαι αυτο37επτα ηµερασ καθαριεισ το θυσιαστηριον και αγιασεισ αυτο και εσται το θυσιαστηριον αγιον 
του αγιου πασ ο απτοµενοσ του θυσιαστηριου αγιασθησεται38και ταυτα εστιν α ποιησεισ επι του 
θυσιαστηριου αµνουσ ενιαυσιουσ αµωµουσ δυο την ηµεραν επι το θυσιαστηριον ενδελεχωσ καρπωµα 
ενδελεχισµου39τον αµνον τον ενα ποιησεισ το πρωι και τον αµνον τον δευτερον ποιησεισ το δειλινον40και 
δεκατον σεµιδαλεωσ πεφυραµενησ εν ελαιω κεκοµµενω τω τεταρτω του ιν και σπονδην το τεταρτον του ιν 
οινου τω αµνω τω ενι41και τον αµνον τον δευτερον ποιησεισ το δειλινον κατα την θυσιαν την πρωινην και 
κατα την σπονδην αυτου ποιησεισ εισ οσµην ευωδιασ καρπωµα κυριω42θυσιαν ενδελεχισµου εισ γενεασ 
υµων επι θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου εναντι κυριου εν οισ γνωσθησοµαι σοι εκειθεν ωστε λαλησαι 
σοι43και ταξοµαι εκει τοισ υιοισ ισραηλ και αγιασθησοµαι εν δοξη µου44και αγιασω την σκηνην του 
µαρτυριου και το θυσιαστηριον και ααρων και τουσ υιουσ αυτου αγιασω ιερατευειν µοι45και επικληθησοµαι 
εν τοισ υιοισ ισραηλ και εσοµαι αυτων θεοσ46και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ αυτων ο εξαγαγων 
αυτουσ εκ γησ αιγυπτου επικληθηναι αυτοισ και θεοσ ειναι αυτων

Chapter 30
1και ποιησεισ θυσιαστηριον θυµιαµατοσ εκ ξυλων ασηπτων και ποιησεισ αυτο2πηχεοσ το µηκοσ και πηχεοσ 
το ευροσ τετραγωνον εσται και δυο πηχεων το υψοσ εξ αυτου εσται τα κερατα αυτου3και καταχρυσωσεισ 
αυτα χρυσιω καθαρω την εσχαραν αυτου και τουσ τοιχουσ αυτου κυκλω και τα κερατα αυτου και ποιησεισ 
αυτω στρεπτην στεφανην χρυσην κυκλω4και δυο δακτυλιουσ χρυσουσ καθαρουσ ποιησεισ υπο την στρεπτην 
στεφανην αυτου εισ τα δυο κλιτη ποιησεισ εν τοισ δυσι πλευροισ και εσονται ψαλιδεσ ταισ σκυταλαισ ωστε 
αιρειν αυτο εν αυταισ5και ποιησεισ σκυταλασ εκ ξυλων ασηπτων και καταχρυσωσεισ αυτασ χρυσιω6και 
θησεισ αυτο απεναντι του καταπετασµατοσ του οντοσ επι τησ κιβωτου των µαρτυριων εν οισ γνωσθησοµαι 
σοι εκειθεν7και θυµιασει επ′ αυτου ααρων θυµιαµα συνθετον λεπτον το πρωι πρωι οταν επισκευαζη τουσ 
λυχνουσ θυµιασει επ′ αυτου8και οταν εξαπτη ααρων τουσ λυχνουσ οψε θυµιασει επ′ αυτου θυµιαµα 
ενδελεχισµου δια παντοσ εναντι κυριου εισ γενεασ αυτων9και ουκ ανοισεισ επ′ αυτου θυµιαµα ετερον 
καρπωµα θυσιαν και σπονδην ου σπεισεισ επ′ αυτου10και εξιλασεται επ′ αυτο ααρων επι των κερατων αυτου 
απαξ του ενιαυτου απο του αιµατοσ του καθαρισµου των αµαρτιων του εξιλασµου απαξ του ενιαυτου 
καθαριει αυτο εισ τασ γενεασ αυτων αγιον των αγιων εστιν κυριω11και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην 
λεγων12εαν λαβησ τον συλλογισµον των υιων ισραηλ εν τη επισκοπη αυτων και δωσουσιν εκαστοσ λυτρα τησ 
ψυχησ αυτου τω κυριω και ουκ εσται εν αυτοισ πτωσισ εν τη επισκοπη αυτων13και τουτο εστιν ο δωσουσιν 
οσοι αν παραπορευωνται την επισκεψιν το ηµισυ του διδραχµου ο εστιν κατα το διδραχµον το αγιον εικοσι 
οβολοι το διδραχµον το δε ηµισυ του διδραχµου εισφορα κυριω14πασ ο παραπορευοµενοσ εισ την επισκεψιν 
απο εικοσαετουσ και επανω δωσουσιν την εισφοραν κυριω15ο πλουτων ου προσθησει και ο πενοµενοσ ουκ 
ελαττονησει απο του ηµισουσ του διδραχµου εν τω διδοναι την εισφοραν κυριω εξιλασασθαι περι των ψυχων 
υµων16και ληµψη το αργυριον τησ εισφορασ παρα των υιων ισραηλ και δωσεισ αυτο εισ κατεργον τησ 
σκηνησ του µαρτυριου και εσται τοισ υιοισ ισραηλ µνηµοσυνον εναντι κυριου εξιλασασθαι περι των ψυχων 
υµων17και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων18ποιησον λουτηρα χαλκουν και βασιν αυτω χαλκην ωστε 
νιπτεσθαι και θησεισ αυτον ανα µεσον τησ σκηνησ του µαρτυριου και ανα µεσον του θυσιαστηριου και 
εκχεεισ εισ αυτον υδωρ19και νιψεται ααρων και οι υιοι αυτου εξ αυτου τασ χειρασ και τουσ ποδασ 
υδατι20οταν εισπορευωνται εισ την σκηνην του µαρτυριου νιψονται υδατι και ου µη αποθανωσιν η οταν 
προσπορευωνται προσ το θυσιαστηριον λειτουργειν και αναφερειν τα ολοκαυτωµατα κυριω21νιψονται τασ 
χειρασ και τουσ ποδασ υδατι οταν εισπορευωνται εισ την σκηνην του µαρτυριου νιψονται υδατι ινα µη 
αποθανωσιν και εσται αυτοισ νοµιµον αιωνιον αυτω και ταισ γενεαισ αυτου µετ′ αυτον22και ελαλησεν 
κυριοσ προσ µωυσην λεγων23και συ λαβε ηδυσµατα το ανθοσ σµυρνησ εκλεκτησ πεντακοσιουσ σικλουσ και 
κινναµωµου ευωδουσ το ηµισυ τουτου διακοσιουσ πεντηκοντα και καλαµου ευωδουσ διακοσιουσ 
πεντηκοντα24και ιρεωσ πεντακοσιουσ σικλουσ του αγιου και ελαιον εξ ελαιων ιν25και ποιησεισ αυτο ελαιον 
χρισµα αγιον µυρον µυρεψικον τεχνη µυρεψου ελαιον χρισµα αγιον εσται26και χρισεισ εξ αυτου την σκηνην 
του µαρτυριου και την κιβωτον του µαρτυριου27και την λυχνιαν και παντα τα σκευη αυτησ και το 
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θυσιαστηριον του θυµιαµατοσ28και το θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων και παντα αυτου τα σκευη και την 
τραπεζαν και παντα τα σκευη αυτησ και τον λουτηρα και την βασιν αυτου29και αγιασεισ αυτα και εσται 
αγια των αγιων πασ ο απτοµενοσ αυτων αγιασθησεται30και ααρων και τουσ υιουσ αυτου χρισεισ και 
αγιασεισ αυτουσ ιερατευειν µοι31και τοισ υιοισ ισραηλ λαλησεισ λεγων ελαιον αλειµµα χρισεωσ αγιον εσται 
τουτο υµιν εισ τασ γενεασ υµων32επι σαρκα ανθρωπου ου χρισθησεται και κατα την συνθεσιν ταυτην ου 
ποιησετε υµιν εαυτοισ ωσαυτωσ αγιον εστιν και αγιασµα εσται υµιν33οσ αν ποιηση ωσαυτωσ και οσ αν δω 
απ′ αυτου αλλογενει εξολεθρευθησεται εκ του λαου αυτου34και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λαβε σεαυτω 
ηδυσµατα στακτην ονυχα χαλβανην ηδυσµου και λιβανον διαφανη ισον ισω εσται35και ποιησουσιν εν αυτω 
θυµιαµα µυρεψικον εργον µυρεψου µεµιγµενον καθαρον εργον αγιον36και συγκοψεισ εκ τουτων λεπτον και 
θησεισ απεναντι των µαρτυριων εν τη σκηνη του µαρτυριου οθεν γνωσθησοµαι σοι εκειθεν αγιον των αγιων 
εσται υµιν37θυµιαµα κατα την συνθεσιν ταυτην ου ποιησετε υµιν αυτοισ αγιασµα εσται υµιν κυριω38οσ αν 
ποιηση ωσαυτωσ ωστε οσφραινεσθαι εν αυτω απολειται εκ του λαου αυτου

Chapter 31
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2ιδου ανακεκληµαι εξ ονοµατοσ τον βεσελεηλ τον του ουριου τον 
ωρ τησ φυλησ ιουδα3και ενεπλησα αυτον πνευµα θειον σοφιασ και συνεσεωσ και επιστηµησ εν παντι 
εργω4διανοεισθαι και αρχιτεκτονησαι εργαζεσθαι το χρυσιον και το αργυριον και τον χαλκον και την 
υακινθον και την πορφυραν και το κοκκινον το νηστον και την βυσσον την κεκλωσµενην5και τα λιθουργικα 
και εισ τα εργα τα τεκτονικα των ξυλων εργαζεσθαι κατα παντα τα εργα6και εγω εδωκα αυτον και τον ελιαβ 
τον του αχισαµαχ εκ φυλησ δαν και παντι συνετω καρδια δεδωκα συνεσιν και ποιησουσιν παντα οσα σοι 
συνεταξα7την σκηνην του µαρτυριου και την κιβωτον τησ διαθηκησ και το ιλαστηριον το επ′ αυτησ και την 
διασκευην τησ σκηνησ8και τα θυσιαστηρια και την τραπεζαν και παντα τα σκευη αυτησ και την λυχνιαν την 
καθαραν και παντα τα σκευη αυτησ9και τον λουτηρα και την βασιν αυτου10και τασ στολασ τασ 
λειτουργικασ ααρων και τασ στολασ των υιων αυτου ιερατευειν µοι11και το ελαιον τησ χρισεωσ και το 
θυµιαµα τησ συνθεσεωσ του αγιου κατα παντα οσα εγω ενετειλαµην σοι ποιησουσιν12και ελαλησεν κυριοσ 
προσ µωυσην λεγων13και συ συνταξον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων ορατε και τα σαββατα µου φυλαξεσθε 
σηµειον εστιν παρ′ εµοι και εν υµιν εισ τασ γενεασ υµων ινα γνωτε οτι εγω κυριοσ ο αγιαζων υµασ14και 
φυλαξεσθε τα σαββατα οτι αγιον τουτο εστιν κυριου υµιν ο βεβηλων αυτο θανατω θανατωθησεται πασ οσ 
ποιησει εν αυτω εργον εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ µεσου του λαου αυτου15εξ ηµερασ ποιησεισ εργα 
τη δε ηµερα τη εβδοµη σαββατα αναπαυσισ αγια τω κυριω πασ οσ ποιησει εργον τη ηµερα τη εβδοµη θανατω 
θανατωθησεται16και φυλαξουσιν οι υιοι ισραηλ τα σαββατα ποιειν αυτα εισ τασ γενεασ αυτων διαθηκη 
αιωνιοσ17εν εµοι και τοισ υιοισ ισραηλ σηµειον εστιν αιωνιον οτι εν εξ ηµεραισ εποιησεν κυριοσ τον 
ουρανον και την γην και τη ηµερα τη εβδοµη επαυσατο και κατεπαυσεν18και εδωκεν µωυσει ηνικα 
κατεπαυσεν λαλων αυτω εν τω ορει τω σινα τασ δυο πλακασ του µαρτυριου πλακασ λιθινασ γεγραµµενασ τω 
δακτυλω του θεου

Chapter 32
1και ιδων ο λαοσ οτι κεχρονικεν µωυσησ καταβηναι εκ του ορουσ συνεστη ο λαοσ επι ααρων και λεγουσιν 
αυτω αναστηθι και ποιησον ηµιν θεουσ οι προπορευσονται ηµων ο γαρ µωυσησ ουτοσ ο ανθρωποσ οσ 
εξηγαγεν ηµασ εξ αιγυπτου ουκ οιδαµεν τι γεγονεν αυτω2και λεγει αυτοισ ααρων περιελεσθε τα ενωτια τα 
χρυσα τα εν τοισ ωσιν των γυναικων υµων και θυγατερων και ενεγκατε προσ µε3και περιειλαντο πασ ο λαοσ 
τα ενωτια τα χρυσα τα εν τοισ ωσιν αυτων και ηνεγκαν προσ ααρων4και εδεξατο εκ των χειρων αυτων και 
επλασεν αυτα εν τη γραφιδι και εποιησεν αυτα µοσχον χωνευτον και ειπεν ουτοι οι θεοι σου ισραηλ οιτινεσ 
ανεβιβασαν σε εκ γησ αιγυπτου5και ιδων ααρων ωκοδοµησεν θυσιαστηριον κατεναντι αυτου και εκηρυξεν 
ααρων λεγων εορτη του κυριου αυριον6και ορθρισασ τη επαυριον ανεβιβασεν ολοκαυτωµατα και 
προσηνεγκεν θυσιαν σωτηριου και εκαθισεν ο λαοσ φαγειν και πιειν και ανεστησαν παιζειν7και ελαλησεν 
κυριοσ προσ µωυσην λεγων βαδιζε το ταχοσ εντευθεν καταβηθι ηνοµησεν γαρ ο λαοσ σου ουσ εξηγαγεσ εκ 
γησ αιγυπτου8παρεβησαν ταχυ εκ τησ οδου ησ ενετειλω αυτοισ εποιησαν εαυτοισ µοσχον και 
προσκεκυνηκασιν αυτω και τεθυκασιν αυτω και ειπαν ουτοι οι θεοι σου ισραηλ οιτινεσ ανεβιβασαν σε εκ γησ 
αιγυπτου10και νυν εασον µε και θυµωθεισ οργη εισ αυτουσ εκτριψω αυτουσ και ποιησω σε εισ εθνοσ 
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µεγα11και εδεηθη µωυσησ εναντι κυριου του θεου και ειπεν ινα τι κυριε θυµοι οργη εισ τον λαον σου ουσ 
εξηγαγεσ εκ γησ αιγυπτου εν ισχυι µεγαλη και εν τω βραχιονι σου τω υψηλω12µηποτε ειπωσιν οι αιγυπτιοι 
λεγοντεσ µετα πονηριασ εξηγαγεν αυτουσ αποκτειναι εν τοισ ορεσιν και εξαναλωσαι αυτουσ απο τησ γησ 
παυσαι τησ οργησ του θυµου σου και ιλεωσ γενου επι τη κακια του λαου σου13µνησθεισ αβρααµ και ισαακ 
και ιακωβ των σων οικετων οισ ωµοσασ κατα σεαυτου και ελαλησασ προσ αυτουσ λεγων πολυπληθυνω το 
σπερµα υµων ωσει τα αστρα του ουρανου τω πληθει και πασαν την γην ταυτην ην ειπασ δουναι τω σπερµατι 
αυτων και καθεξουσιν αυτην εισ τον αιωνα14και ιλασθη κυριοσ περι τησ κακιασ ησ ειπεν ποιησαι τον λαον 
αυτου15και αποστρεψασ µωυσησ κατεβη απο του ορουσ και αι δυο πλακεσ του µαρτυριου εν ταισ χερσιν 
αυτου πλακεσ λιθιναι καταγεγραµµεναι εξ αµφοτερων των µερων αυτων ενθεν και ενθεν ησαν 
γεγραµµεναι16και αι πλακεσ εργον θεου ησαν και η γραφη γραφη θεου εστιν κεκολαµµενη εν ταισ πλαξιν17και 
ακουσασ ιησουσ την φωνην του λαου κραζοντων λεγει προσ µωυσην φωνη πολεµου εν τη παρεµβολη18και 
λεγει ουκ εστιν φωνη εξαρχοντων κατ′ ισχυν ουδε φωνη εξαρχοντων τροπησ αλλα φωνην εξαρχοντων οινου 
εγω ακουω19και ηνικα ηγγιζεν τη παρεµβολη ορα τον µοσχον και τουσ χορουσ και οργισθεισ θυµω µωυσησ 
ερριψεν απο των χειρων αυτου τασ δυο πλακασ και συνετριψεν αυτασ υπο το οροσ20και λαβων τον µοσχον 
ον εποιησαν κατεκαυσεν αυτον εν πυρι και κατηλεσεν αυτον λεπτον και εσπειρεν αυτον επι το υδωρ και 
εποτισεν αυτο τουσ υιουσ ισραηλ21και ειπεν µωυσησ τω ααρων τι εποιησεν σοι ο λαοσ ουτοσ οτι επηγαγεσ επ′ 
αυτουσ αµαρτιαν µεγαλην22και ειπεν ααρων προσ µωυσην µη οργιζου κυριε συ γαρ οιδασ το ορµηµα του 
λαου τουτου23λεγουσιν γαρ µοι ποιησον ηµιν θεουσ οι προπορευσονται ηµων ο γαρ µωυσησ ουτοσ ο 
ανθρωποσ οσ εξηγαγεν ηµασ εξ αιγυπτου ουκ οιδαµεν τι γεγονεν αυτω24και ειπα αυτοισ ει τινι υπαρχει 
χρυσια περιελεσθε και εδωκαν µοι και ερριψα εισ το πυρ και εξηλθεν ο µοσχοσ ουτοσ25και ιδων µωυσησ τον 
λαον οτι διεσκεδασται διεσκεδασεν γαρ αυτουσ ααρων επιχαρµα τοισ υπεναντιοισ αυτων26εστη δε µωυσησ 
επι τησ πυλησ τησ παρεµβολησ και ειπεν τισ προσ κυριον ιτω προσ µε συνηλθον ουν προσ αυτον παντεσ οι 
υιοι λευι27και λεγει αυτοισ ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ θεσθε εκαστοσ την εαυτου ροµφαιαν επι τον 
µηρον και διελθατε και ανακαµψατε απο πυλησ επι πυλην δια τησ παρεµβολησ και αποκτεινατε εκαστοσ τον 
αδελφον αυτου και εκαστοσ τον πλησιον αυτου και εκαστοσ τον εγγιστα αυτου28και εποιησαν οι υιοι λευι 
καθα ελαλησεν αυτοισ µωυσησ και επεσαν εκ του λαου εν εκεινη τη ηµερα εισ τρισχιλιουσ ανδρασ29και 
ειπεν αυτοισ µωυσησ επληρωσατε τασ χειρασ υµων σηµερον κυριω εκαστοσ εν τω υιω η τω αδελφω δοθηναι 
εφ′ υµασ ευλογιαν30και εγενετο µετα την αυριον ειπεν µωυσησ προσ τον λαον υµεισ ηµαρτηκατε αµαρτιαν 
µεγαλην και νυν αναβησοµαι προσ τον θεον ινα εξιλασωµαι περι τησ αµαρτιασ υµων31υπεστρεψεν δε 
µωυσησ προσ κυριον και ειπεν δεοµαι κυριε ηµαρτηκεν ο λαοσ ουτοσ αµαρτιαν µεγαλην και εποιησαν 
εαυτοισ θεουσ χρυσουσ32και νυν ει µεν αφεισ αυτοισ την αµαρτιαν αφεσ ει δε µη εξαλειψον µε εκ τησ βιβλου 
σου ησ εγραψασ33και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην ει τισ ηµαρτηκεν ενωπιον µου εξαλειψω αυτον εκ τησ 
βιβλου µου34νυνι δε βαδιζε καταβηθι και οδηγησον τον λαον τουτον εισ τον τοπον ον ειπα σοι ιδου ο αγγελοσ 
µου προπορευεται προ προσωπου σου η δ′ αν ηµερα επισκεπτωµαι επαξω επ′ αυτουσ την αµαρτιαν 
αυτων35και επαταξεν κυριοσ τον λαον περι τησ ποιησεωσ του µοσχου ου εποιησεν ααρων

Chapter 33
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην πορευου αναβηθι εντευθεν συ και ο λαοσ σου ουσ εξηγαγεσ εκ γησ αιγυπτου 
εισ την γην ην ωµοσα τω αβρααµ και ισαακ και ιακωβ λεγων τω σπερµατι υµων δωσω αυτην2και 
συναποστελω τον αγγελον µου προ προσωπου σου και εκβαλει τον αµορραιον και χετταιον και φερεζαιον και 
γεργεσαιον και ευαιον και ιεβουσαιον3και εισαξω σε εισ γην ρεουσαν γαλα και µελι ου γαρ µη συναναβω 
µετα σου δια το λαον σκληροτραχηλον σε ειναι ινα µη εξαναλωσω σε εν τη οδω4και ακουσασ ο λαοσ το ρηµα 
το πονηρον τουτο κατεπενθησαν εν πενθικοισ5και ειπεν κυριοσ τοισ υιοισ ισραηλ υµεισ λαοσ 
σκληροτραχηλοσ ορατε µη πληγην αλλην επαξω εγω εφ′ υµασ και εξαναλωσω υµασ νυν ουν αφελεσθε τασ 
στολασ των δοξων υµων και τον κοσµον και δειξω σοι α ποιησω σοι6και περιειλαντο οι υιοι ισραηλ τον 
κοσµον αυτων και την περιστολην απο του ορουσ του χωρηβ7και λαβων µωυσησ την σκηνην αυτου επηξεν 
εξω τησ παρεµβολησ µακραν απο τησ παρεµβολησ και εκληθη σκηνη µαρτυριου και εγενετο πασ ο ζητων 
κυριον εξεπορευετο εισ την σκηνην εξω τησ παρεµβολησ8ηνικα δ′ αν εισεπορευετο µωυσησ εισ την σκηνην 
εξω τησ παρεµβολησ ειστηκει πασ ο λαοσ σκοπευοντεσ εκαστοσ παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ αυτου και 
κατενοουσαν απιοντοσ µωυση εωσ του εισελθειν αυτον εισ την σκηνην9ωσ δ′ αν εισηλθεν µωυσησ εισ την 
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σκηνην κατεβαινεν ο στυλοσ τησ νεφελησ και ιστατο επι την θυραν τησ σκηνησ και ελαλει µωυση10και εωρα 
πασ ο λαοσ τον στυλον τησ νεφελησ εστωτα επι τησ θυρασ τησ σκηνησ και σταντεσ πασ ο λαοσ 
προσεκυνησαν εκαστοσ απο τησ θυρασ τησ σκηνησ αυτου11και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην ενωπιοσ 
ενωπιω ωσ ει τισ λαλησει προσ τον εαυτου φιλον και απελυετο εισ την παρεµβολην ο δε θεραπων ιησουσ υιοσ 
ναυη νεοσ ουκ εξεπορευετο εκ τησ σκηνησ12και ειπεν µωυσησ προσ κυριον ιδου συ µοι λεγεισ αναγαγε τον 
λαον τουτον συ δε ουκ εδηλωσασ µοι ον συναποστελεισ µετ′ εµου συ δε µοι ειπασ οιδα σε παρα παντασ και 
χαριν εχεισ παρ′ εµοι13ει ουν ευρηκα χαριν εναντιον σου εµφανισον µοι σεαυτον γνωστωσ ιδω σε οπωσ αν ω 
ευρηκωσ χαριν εναντιον σου και ινα γνω οτι λαοσ σου το εθνοσ το µεγα τουτο14και λεγει αυτοσ 
προπορευσοµαι σου και καταπαυσω σε15και λεγει προσ αυτον ει µη αυτοσ συ πορευη µη µε αναγαγησ 
εντευθεν16και πωσ γνωστον εσται αληθωσ οτι ευρηκα χαριν παρα σοι εγω τε και ο λαοσ σου αλλ′ η 
συµπορευοµενου σου µεθ′ ηµων και ενδοξασθησοµαι εγω τε και ο λαοσ σου παρα παντα τα εθνη οσα επι τησ 
γησ εστιν17και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην και τουτον σοι τον λογον ον ειρηκασ ποιησω ευρηκασ γαρ χαριν 
ενωπιον µου και οιδα σε παρα παντασ18και λεγει δειξον µοι την σεαυτου δοξαν19και ειπεν εγω παρελευσοµαι 
προτεροσ σου τη δοξη µου και καλεσω επι τω ονοµατι µου κυριοσ εναντιον σου και ελεησω ον αν ελεω και 
οικτιρησω ον αν οικτιρω20και ειπεν ου δυνηση ιδειν µου το προσωπον ου γαρ µη ιδη ανθρωποσ το προσωπον 
µου και ζησεται21και ειπεν κυριοσ ιδου τοποσ παρ′ εµοι στηση επι τησ πετρασ22ηνικα δ′ αν παρελθη µου η 
δοξα και θησω σε εισ οπην τησ πετρασ και σκεπασω τη χειρι µου επι σε εωσ αν παρελθω23και αφελω την 
χειρα και τοτε οψη τα οπισω µου το δε προσωπον µου ουκ οφθησεται σοι

Chapter 34
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λαξευσον σεαυτω δυο πλακασ λιθινασ καθωσ και αι πρωται και αναβηθι 
προσ µε εισ το οροσ και γραψω επι των πλακων τα ρηµατα α ην εν ταισ πλαξιν ταισ πρωταισ αισ 
συνετριψασ2και γινου ετοιµοσ εισ το πρωι και αναβηση επι το οροσ το σινα και στηση µοι εκει επ′ ακρου του 
ορουσ3και µηδεισ αναβητω µετα σου µηδε οφθητω εν παντι τω ορει και τα προβατα και αι βοεσ µη 
νεµεσθωσαν πλησιον του ορουσ εκεινου4και ελαξευσεν δυο πλακασ λιθινασ καθαπερ και αι πρωται και 
ορθρισασ µωυσησ ανεβη εισ το οροσ το σινα καθοτι συνεταξεν αυτω κυριοσ και ελαβεν µωυσησ τασ δυο 
πλακασ τασ λιθινασ5και κατεβη κυριοσ εν νεφελη και παρεστη αυτω εκει και εκαλεσεν τω ονοµατι 
κυριου6και παρηλθεν κυριοσ προ προσωπου αυτου και εκαλεσεν κυριοσ ο θεοσ οικτιρµων και ελεηµων 
µακροθυµοσ και πολυελεοσ και αληθινοσ7και δικαιοσυνην διατηρων και ποιων ελεοσ εισ χιλιαδασ αφαιρων 
ανοµιασ και αδικιασ και αµαρτιασ και ου καθαριει τον ενοχον επαγων ανοµιασ πατερων επι τεκνα και επι 
τεκνα τεκνων επι τριτην και τεταρτην γενεαν8και σπευσασ µωυσησ κυψασ επι την γην προσεκυνησεν9και 
ειπεν ει ευρηκα χαριν ενωπιον σου συµπορευθητω ο κυριοσ µου µεθ′ ηµων ο λαοσ γαρ σκληροτραχηλοσ εστιν 
και αφελεισ συ τασ αµαρτιασ ηµων και τασ ανοµιασ ηµων και εσοµεθα σοι10και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην 
ιδου εγω τιθηµι σοι διαθηκην ενωπιον παντοσ του λαου σου ποιησω ενδοξα α ου γεγονεν εν παση τη γη και εν 
παντι εθνει και οψεται πασ ο λαοσ εν οισ ει συ τα εργα κυριου οτι θαυµαστα εστιν α εγω ποιησω σοι11προσεχε 
συ παντα οσα εγω εντελλοµαι σοι ιδου εγω εκβαλλω προ προσωπου υµων τον αµορραιον και χαναναιον και 
χετταιον και φερεζαιον και ευαιον και γεργεσαιον και ιεβουσαιον12προσεχε σεαυτω µηποτε θησ διαθηκην 
τοισ εγκαθηµενοισ επι τησ γησ εισ ην εισπορευη εισ αυτην µη σοι γενηται προσκοµµα εν υµιν13τουσ βωµουσ 
αυτων καθελειτε και τασ στηλασ αυτων συντριψετε και τα αλση αυτων εκκοψετε και τα γλυπτα των θεων 
αυτων κατακαυσετε εν πυρι14ου γαρ µη προσκυνησητε θεω ετερω ο γαρ κυριοσ ο θεοσ ζηλωτον ονοµα θεοσ 
ζηλωτησ εστιν15µηποτε θησ διαθηκην τοισ εγκαθηµενοισ προσ αλλοφυλουσ επι τησ γησ και εκπορνευσωσιν 
οπισω των θεων αυτων και θυσωσι τοισ θεοισ αυτων και καλεσωσιν σε και φαγησ των θυµατων αυτων16και 
λαβησ των θυγατερων αυτων τοισ υιοισ σου και των θυγατερων σου δωσ τοισ υιοισ αυτων και εκπορνευσωσιν 
αι θυγατερεσ σου οπισω των θεων αυτων και εκπορνευσωσιν τουσ υιουσ σου οπισω των θεων αυτων17και 
θεουσ χωνευτουσ ου ποιησεισ σεαυτω18και την εορτην των αζυµων φυλαξη επτα ηµερασ φαγη αζυµα 
καθαπερ εντεταλµαι σοι εισ τον καιρον εν µηνι των νεων εν γαρ µηνι των νεων εξηλθεσ εξ αιγυπτου19παν 
διανοιγον µητραν εµοι τα αρσενικα πρωτοτοκον µοσχου και πρωτοτοκον προβατου20και πρωτοτοκον 
υποζυγιου λυτρωση προβατω εαν δε µη λυτρωση αυτο τιµην δωσεισ παν πρωτοτοκον των υιων σου λυτρωση 
ουκ οφθηση ενωπιον µου κενοσ21εξ ηµερασ εργα τη δε εβδοµη καταπαυσεισ τω σπορω και τω αµητω 
καταπαυσεισ22και εορτην εβδοµαδων ποιησεισ µοι αρχην θερισµου πυρων και εορτην συναγωγησ µεσουντοσ 
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του ενιαυτου23τρεισ καιρουσ του ενιαυτου οφθησεται παν αρσενικον σου ενωπιον κυριου του θεου 
ισραηλ24οταν γαρ εκβαλω τα εθνη προ προσωπου σου και πλατυνω τα ορια σου ουκ επιθυµησει ουδεισ τησ 
γησ σου ηνικα αν αναβαινησ οφθηναι εναντιον κυριου του θεου σου τρεισ καιρουσ του ενιαυτου25ου 
σφαξεισ επι ζυµη αιµα θυµιαµατων µου και ου κοιµηθησεται εισ το πρωι θυµατα τησ εορτησ του πασχα26τα 
πρωτογενηµατα τησ γησ σου θησεισ εισ τον οικον κυριου του θεου σου ου προσοισεισ αρνα εν γαλακτι 
µητροσ αυτου27και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην γραψον σεαυτω τα ρηµατα ταυτα επι γαρ των λογων τουτων 
τεθειµαι σοι διαθηκην και τω ισραηλ28και ην εκει µωυσησ εναντιον κυριου τεσσαρακοντα ηµερασ και 
τεσσαρακοντα νυκτασ αρτον ουκ εφαγεν και υδωρ ουκ επιεν και εγραψεν τα ρηµατα ταυτα επι των πλακων 
τησ διαθηκησ τουσ δεκα λογουσ29ωσ δε κατεβαινεν µωυσησ εκ του ορουσ και αι δυο πλακεσ επι των χειρων 
µωυση καταβαινοντοσ δε αυτου εκ του ορουσ µωυσησ ουκ ηδει οτι δεδοξασται η οψισ του χρωµατοσ του 
προσωπου αυτου εν τω λαλειν αυτον αυτω30και ειδεν ααρων και παντεσ οι πρεσβυτεροι ισραηλ τον µωυσην 
και ην δεδοξασµενη η οψισ του χρωµατοσ του προσωπου αυτου και εφοβηθησαν εγγισαι αυτου31και εκαλεσεν 
αυτουσ µωυσησ και επεστραφησαν προσ αυτον ααρων και παντεσ οι αρχοντεσ τησ συναγωγησ και ελαλησεν 
αυτοισ µωυσησ32και µετα ταυτα προσηλθον προσ αυτον παντεσ οι υιοι ισραηλ και ενετειλατο αυτοισ παντα 
οσα ελαλησεν κυριοσ προσ αυτον εν τω ορει σινα33και επειδη κατεπαυσεν λαλων προσ αυτουσ επεθηκεν επι 
το προσωπον αυτου καλυµµα34ηνικα δ′ αν εισεπορευετο µωυσησ εναντι κυριου λαλειν αυτω περιηρειτο το 
καλυµµα εωσ του εκπορευεσθαι και εξελθων ελαλει πασιν τοισ υιοισ ισραηλ οσα ενετειλατο αυτω 
κυριοσ35και ειδον οι υιοι ισραηλ το προσωπον µωυση οτι δεδοξασται και περιεθηκεν µωυσησ καλυµµα επι το 
προσωπον εαυτου εωσ αν εισελθη συλλαλειν αυτω

Chapter 35
1και συνηθροισεν µωυσησ πασαν συναγωγην υιων ισραηλ και ειπεν προσ αυτουσ ουτοι οι λογοι ουσ ειπεν 
κυριοσ ποιησαι αυτουσ2εξ ηµερασ ποιησεισ εργα τη δε ηµερα τη εβδοµη καταπαυσισ αγιον σαββατα 
αναπαυσισ κυριω πασ ο ποιων εργον εν αυτη τελευτατω3ου καυσετε πυρ εν παση κατοικια υµων τη ηµερα 
των σαββατων εγω κυριοσ4και ειπεν µωυσησ προσ πασαν συναγωγην υιων ισραηλ λεγων τουτο το ρηµα ο 
συνεταξεν κυριοσ λεγων5λαβετε παρ′ υµων αυτων αφαιρεµα κυριω πασ ο καταδεχοµενοσ τη καρδια οισουσιν 
τασ απαρχασ κυριω χρυσιον αργυριον χαλκον6υακινθον πορφυραν κοκκινον διπλουν διανενησµενον και 
βυσσον κεκλωσµενην και τριχασ αιγειασ7και δερµατα κριων ηρυθροδανωµενα και δερµατα υακινθινα και 
ξυλα ασηπτα9και λιθουσ σαρδιου και λιθουσ εισ την γλυφην εισ την επωµιδα και τον ποδηρη10και πασ σοφοσ 
τη καρδια εν υµιν ελθων εργαζεσθω παντα οσα συνεταξεν κυριοσ11την σκηνην και τα παραρρυµατα και τα 
καλυµµατα και τα διατονια και τουσ µοχλουσ και τουσ στυλουσ12και την κιβωτον του µαρτυριου και τουσ 
αναφορεισ αυτησ και το ιλαστηριον αυτησ και το καταπετασµα12και τα ιστια τησ αυλησ και τουσ στυλουσ 
αυτησ και τουσ λιθουσ τησ σµαραγδου και το θυµιαµα και το ελαιον του χρισµατοσ13και την τραπεζαν και 
παντα τα σκευη αυτησ14και την λυχνιαν του φωτοσ και παντα τα σκευη αυτησ16και το θυσιαστηριον και 
παντα τα σκευη αυτου19και τασ στολασ τασ αγιασ ααρων του ιερεωσ και τασ στολασ εν αισ 
λειτουργησουσιν εν αυταισ και τουσ χιτωνασ τοισ υιοισ ααρων τησ ιερατειασ και το ελαιον του χρισµατοσ 
και το θυµιαµα τησ συνθεσεωσ20και εξηλθεν πασα συναγωγη υιων ισραηλ απο µωυση21και ηνεγκαν εκαστοσ 
ων εφερεν αυτων η καρδια και οσοισ εδοξεν τη ψυχη αυτων ηνεγκαν αφαιρεµα κυριω εισ παντα τα εργα τησ 
σκηνησ του µαρτυριου και εισ παντα τα κατεργα αυτησ και εισ πασασ τασ στολασ του αγιου22και ηνεγκαν οι 
ανδρεσ παρα των γυναικων πασ ω εδοξεν τη διανοια ηνεγκαν σφραγιδασ και ενωτια και δακτυλιουσ και 
εµπλοκια και περιδεξια παν σκευοσ χρυσουν και παντεσ οσοι ηνεγκαν αφαιρεµατα χρυσιου κυριω23και παρ′ 
ω ευρεθη βυσσοσ και δερµατα υακινθινα και δερµατα κριων ηρυθροδανωµενα ηνεγκαν24και πασ ο αφαιρων 
αφαιρεµα αργυριον και χαλκον ηνεγκαν τα αφαιρεµατα κυριω και παρ′ οισ ευρεθη ξυλα ασηπτα εισ παντα τα 
εργα τησ κατασκευησ ηνεγκαν25και πασα γυνη σοφη τη διανοια ταισ χερσιν νηθειν ηνεγκαν νενησµενα την 
υακινθον και την πορφυραν και το κοκκινον και την βυσσον26και πασαι αι γυναικεσ αισ εδοξεν τη διανοια 
αυτων εν σοφια ενησαν τασ τριχασ τασ αιγειασ27και οι αρχοντεσ ηνεγκαν τουσ λιθουσ τησ σµαραγδου και 
τουσ λιθουσ τησ πληρωσεωσ εισ την επωµιδα και εισ το λογειον28και τασ συνθεσεισ και το ελαιον τησ 
χρισεωσ και την συνθεσιν του θυµιαµατοσ29και πασ ανηρ και γυνη ων εφερεν η διανοια αυτων εισελθοντασ 
ποιειν παντα τα εργα οσα συνεταξεν κυριοσ ποιησαι αυτα δια µωυση ηνεγκαν οι υιοι ισραηλ αφαιρεµα 
κυριω30και ειπεν µωυσησ τοισ υιοισ ισραηλ ιδου ανακεκληκεν ο θεοσ εξ ονοµατοσ τον βεσελεηλ τον του 
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ουριου τον ωρ εκ φυλησ ιουδα31και ενεπλησεν αυτον πνευµα θειον σοφιασ και συνεσεωσ και επιστηµησ 
παντων32αρχιτεκτονειν κατα παντα τα εργα τησ αρχιτεκτονιασ ποιειν το χρυσιον και το αργυριον και τον 
χαλκον33και λιθουργησαι τον λιθον και κατεργαζεσθαι τα ξυλα και ποιειν εν παντι εργω σοφιασ34και 
προβιβασαι γε εδωκεν αυτω εν τη διανοια αυτω τε και ελιαβ τω του αχισαµακ εκ φυλησ δαν35ενεπλησεν 
αυτουσ σοφιασ και συνεσεωσ διανοιασ παντα συνιεναι ποιησαι τα εργα του αγιου και τα υφαντα και 
ποικιλτα υφαναι τω κοκκινω και τη βυσσω ποιειν παν εργον αρχιτεκτονιασ ποικιλιασ

Chapter 36
1και εποιησεν βεσελεηλ και ελιαβ και πασ σοφοσ τη διανοια ω εδοθη σοφια και επιστηµη εν αυτοισ συνιεναι 
ποιειν παντα τα εργα κατα τα αγια καθηκοντα κατα παντα οσα συνεταξεν κυριοσ2και εκαλεσεν µωυσησ 
βεσελεηλ και ελιαβ και παντασ τουσ εχοντασ την σοφιαν ω εδωκεν ο θεοσ επιστηµην εν τη καρδια και 
παντασ τουσ εκουσιωσ βουλοµενουσ προσπορευεσθαι προσ τα εργα ωστε συντελειν αυτα3και ελαβον παρα 
µωυση παντα τα αφαιρεµατα α ηνεγκαν οι υιοι ισραηλ εισ παντα τα εργα του αγιου ποιειν αυτα και αυτοι 
προσεδεχοντο ετι τα προσφεροµενα παρα των φεροντων το πρωι πρωι4και παρεγινοντο παντεσ οι σοφοι οι 
ποιουντεσ τα εργα του αγιου εκαστοσ κατα το αυτου εργον ο αυτοι ηργαζοντο5και ειπαν προσ µωυσην οτι 
πληθοσ φερει ο λαοσ παρα τα εργα οσα συνεταξεν κυριοσ ποιησαι6και προσεταξεν µωυσησ και εκηρυξεν εν 
τη παρεµβολη λεγων ανηρ και γυνη µηκετι εργαζεσθωσαν εισ τασ απαρχασ του αγιου και εκωλυθη ο λαοσ ετι 
προσφερειν7και τα εργα ην αυτοισ ικανα εισ την κατασκευην ποιησαι και προσκατελιπον8και εποιησεν πασ 
σοφοσ εν τοισ εργαζοµενοισ τασ στολασ των αγιων αι εισιν ααρων τω ιερει καθα συνεταξεν κυριοσ τω 
µωυση9και εποιησαν την επωµιδα εκ χρυσιου και υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου νενησµενου και 
βυσσου κεκλωσµενησ10και ετµηθη τα πεταλα του χρυσιου τριχεσ ωστε συνυφαναι συν τη υακινθω και τη 
πορφυρα και συν τω κοκκινω τω διανενησµενω και συν τη βυσσω τη κεκλωσµενη εργον υφαντον11εποιησαν 
αυτο επωµιδασ συνεχουσασ εξ αµφοτερων των µερων12εργον υφαντον εισ αλληλα συµπεπλεγµενον καθ′ εαυτο 
εξ αυτου εποιησαν κατα την αυτου ποιησιν εκ χρυσιου και υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου 
διανενησµενου και βυσσου κεκλωσµενησ καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση13και εποιησαν αµφοτερουσ τουσ 
λιθουσ τησ σµαραγδου συµπεπορπηµενουσ και περισεσιαλωµενουσ χρυσιω γεγλυµµενουσ και 
εκκεκολαµµενουσ εκκολαµµα σφραγιδοσ εκ των ονοµατων των υιων ισραηλ14και επεθηκεν αυτουσ επι τουσ 
ωµουσ τησ επωµιδοσ λιθουσ µνηµοσυνου των υιων ισραηλ καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση15και εποιησαν 
λογειον εργον υφαντον ποικιλια κατα το εργον τησ επωµιδοσ εκ χρυσιου και υακινθου και πορφυρασ και 
κοκκινου διανενησµενου και βυσσου κεκλωσµενησ16τετραγωνον διπλουν εποιησαν το λογειον σπιθαµησ το 
µηκοσ και σπιθαµησ το ευροσ διπλουν17και συνυφανθη εν αυτω υφασµα καταλιθον τετραστιχον στιχοσ 
λιθων σαρδιον και τοπαζιον και σµαραγδοσ ο στιχοσ ο εισ18και ο στιχοσ ο δευτεροσ ανθραξ και σαπφειροσ 
και ιασπισ19και ο στιχοσ ο τριτοσ λιγυριον και αχατησ και αµεθυστοσ20και ο στιχοσ ο τεταρτοσ χρυσολιθοσ 
και βηρυλλιον και ονυχιον περικεκυκλωµενα χρυσιω και συνδεδεµενα χρυσιω21και οι λιθοι ησαν εκ των 
ονοµατων των υιων ισραηλ δωδεκα εκ των ονοµατων αυτων εγγεγραµµενα εισ σφραγιδασ εκαστοσ εκ του 
εαυτου ονοµατοσ εισ τασ δωδεκα φυλασ22και εποιησαν επι το λογειον κροσσουσ συµπεπλεγµενουσ εργον 
εµπλοκιου εκ χρυσιου καθαρου23και εποιησαν δυο ασπιδισκασ χρυσασ και δυο δακτυλιουσ χρυσουσ και 
επεθηκαν τουσ δυο δακτυλιουσ τουσ χρυσουσ επ′ αµφοτερασ τασ αρχασ του λογειου24και επεθηκαν τα 
εµπλοκια εκ χρυσιου επι τουσ δακτυλιουσ επ′ αµφοτερων των µερων του λογειου25και εισ τασ δυο συµβολασ 
τα δυο εµπλοκια και επεθηκαν επι τασ δυο ασπιδισκασ και επεθηκαν επι τουσ ωµουσ τησ επωµιδοσ εξ 
εναντιασ κατα προσωπον26και εποιησαν δυο δακτυλιουσ χρυσουσ και επεθηκαν επι τα δυο πτερυγια επ′ 
ακρου του λογειου επι το ακρον του οπισθιου τησ επωµιδοσ εσωθεν27και εποιησαν δυο δακτυλιουσ χρυσουσ 
και επεθηκαν επ′ αµφοτερουσ τουσ ωµουσ τησ επωµιδοσ κατωθεν αυτου κατα προσωπον κατα την συµβολην 
ανωθεν τησ συνυφησ τησ επωµιδοσ28και συνεσφιγξεν το λογειον απο των δακτυλιων των επ′ αυτου εισ τουσ 
δακτυλιουσ τησ επωµιδοσ συνεχοµενουσ εκ τησ υακινθου συµπεπλεγµενουσ εισ το υφασµα τησ επωµιδοσ ινα 
µη χαλαται το λογειον απο τησ επωµιδοσ καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση29και εποιησαν τον υποδυτην υπο 
την επωµιδα εργον υφαντον ολον υακινθινον30το δε περιστοµιον του υποδυτου εν τω µεσω διυφασµενον 
συµπλεκτον ωαν εχον κυκλω το περιστοµιον αδιαλυτον31και εποιησαν επι του λωµατοσ του υποδυτου 
κατωθεν ωσ εξανθουσησ ροασ ροισκουσ εξ υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου νενησµενου και βυσσου 
κεκλωσµενησ32και εποιησαν κωδωνασ χρυσουσ και επεθηκαν τουσ κωδωνασ επι το λωµα του υποδυτου 
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κυκλω ανα µεσον των ροισκων33κωδων χρυσουσ και ροισκοσ επι του λωµατοσ του υποδυτου κυκλω εισ το 
λειτουργειν καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση34και εποιησαν χιτωνασ βυσσινουσ εργον υφαντον ααρων και 
τοισ υιοισ αυτου35και τασ κιδαρεισ εκ βυσσου και την µιτραν εκ βυσσου και τα περισκελη εκ βυσσου 
κεκλωσµενησ36και τασ ζωνασ αυτων εκ βυσσου και υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου νενησµενου εργον 
ποικιλτου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση37και εποιησαν το πεταλον το χρυσουν αφορισµα του αγιου 
χρυσιου καθαρου και εγραψεν επ′ αυτου γραµµατα εκτετυπωµενα σφραγιδοσ αγιασµα κυριω38και επεθηκαν 
επ′ αυτο λωµα υακινθινον ωστε επικεισθαι επι την µιτραν ανωθεν ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση

Chapter 37
1και εποιησαν τη σκηνη δεκα αυλαιασ2οκτω και εικοσι πηχεων µηκοσ τησ αυλαιασ τησ µιασ το αυτο ησαν 
πασαι και τεσσαρων πηχων το ευροσ τησ αυλαιασ τησ µιασ3και εποιησαν το καταπετασµα εξ υακινθου και 
πορφυρασ και κοκκινου νενησµενου και βυσσου κεκλωσµενησ εργον υφαντου χερουβιµ4και επεθηκαν αυτο 
επι τεσσαρασ στυλουσ ασηπτουσ κατακεχρυσωµενουσ εν χρυσιω και αι κεφαλιδεσ αυτων χρυσαι και αι 
βασεισ αυτων τεσσαρεσ αργυραι5και εποιησαν το καταπετασµα τησ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου εξ 
υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου νενησµενου και βυσσου κεκλωσµενησ εργον υφαντου χερουβιµ6και 
τουσ στυλουσ αυτου πεντε και τουσ κρικουσ και τασ κεφαλιδασ αυτων και τασ ψαλιδασ αυτων 
κατεχρυσωσαν χρυσιω και αι βασεισ αυτων πεντε χαλκαι7και εποιησαν την αυλην τα προσ λιβα ιστια τησ 
αυλησ εκ βυσσου κεκλωσµενησ εκατον εφ′ εκατον8και οι στυλοι αυτων εικοσι και αι βασεισ αυτων 
εικοσι9και το κλιτοσ το προσ βορραν εκατον εφ′ εκατον και οι στυλοι αυτων εικοσι και αι βασεισ αυτων 
εικοσι10και το κλιτοσ το προσ θαλασσαν αυλαιαι πεντηκοντα πηχεων στυλοι αυτων δεκα και αι βασεισ 
αυτων δεκα11και το κλιτοσ το προσ ανατολασ πεντηκοντα πηχεων12ιστια πεντεκαιδεκα πηχεων το κατα 
νωτου και οι στυλοι αυτων τρεισ και αι βασεισ αυτων τρεισ13και επι του νωτου του δευτερου ενθεν και ενθεν 
κατα την πυλην τησ αυλησ αυλαιαι πεντεκαιδεκα πηχεων και οι στυλοι αυτων τρεισ και αι βασεισ αυτων 
τρεισ14πασαι αι αυλαιαι τησ αυλησ εκ βυσσου κεκλωσµενησ15και αι βασεισ των στυλων χαλκαι και αι 
αγκυλαι αυτων αργυραι και αι κεφαλιδεσ αυτων περιηργυρωµεναι αργυριω και οι στυλοι περιηργυρωµενοι 
αργυριω παντεσ οι στυλοι τησ αυλησ16και το καταπετασµα τησ πυλησ τησ αυλησ εργον ποικιλτου εξ 
υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου νενησµενου και βυσσου κεκλωσµενησ εικοσι πηχεων το µηκοσ και το 
υψοσ και το ευροσ πεντε πηχεων εξισουµενον τοισ ιστιοισ τησ αυλησ17και οι στυλοι αυτων τεσσαρεσ και αι 
βασεισ αυτων τεσσαρεσ χαλκαι και αι αγκυλαι αυτων αργυραι και αι κεφαλιδεσ αυτων περιηργυρωµεναι 
αργυριω18και αυτοι περιηργυρωµενοι αργυριω και παντεσ οι πασσαλοι τησ αυλησ κυκλω χαλκοι19και αυτη η 
συνταξισ τησ σκηνησ του µαρτυριου καθα συνεταγη µωυση την λειτουργιαν ειναι των λευιτων δια ιθαµαρ 
του υιου ααρων του ιερεωσ20και βεσελεηλ ο του ουριου εκ φυλησ ιουδα εποιησεν καθα συνεταξεν κυριοσ τω 
µωυση21και ελιαβ ο του αχισαµακ εκ τησ φυλησ δαν οσ ηρχιτεκτονησεν τα υφαντα και τα ραφιδευτα και 
ποικιλτικα υφαναι τω κοκκινω και τη βυσσω

Chapter 38
1και εποιησεν βεσελεηλ την κιβωτον2και κατεχρυσωσεν αυτην χρυσιω καθαρω εσωθεν και εξωθεν3και 
εχωνευσεν αυτη τεσσαρασ δακτυλιουσ χρυσουσ δυο επι το κλιτοσ το εν και δυο επι το κλιτοσ το 
δευτερον4ευρεισ τοισ διωστηρσιν ωστε αιρειν αυτην εν αυτοισ5και εποιησεν το ιλαστηριον επανωθεν τησ 
κιβωτου εκ χρυσιου6και τουσ δυο χερουβιµ χρυσουσ7χερουβ ενα επι το ακρον του ιλαστηριου το εν και 
χερουβ ενα επι το ακρον το δευτερον του ιλαστηριου8σκιαζοντα ταισ πτερυξιν αυτων επι το ιλαστηριον9και 
εποιησεν την τραπεζαν την προκειµενην εκ χρυσιου καθαρου10και εχωνευσεν αυτη τεσσαρασ δακτυλιουσ 
δυο επι του κλιτουσ του ενοσ και δυο επι του κλιτουσ του δευτερου ευρεισ ωστε αιρειν τοισ διωστηρσιν εν 
αυτοισ11και τουσ διωστηρασ τησ κιβωτου και τησ τραπεζησ εποιησεν και κατεχρυσωσεν αυτουσ 
χρυσιω12και εποιησεν τα σκευη τησ τραπεζησ τα τε τρυβλια και τασ θυισκασ και τουσ κυαθουσ και τα 
σπονδεια εν οισ σπεισει εν αυτοισ χρυσα13και εποιησεν την λυχνιαν η φωτιζει χρυσην στερεαν τον 
καυλον14και τουσ καλαµισκουσ εξ αµφοτερων των µερων αυτησ15εκ των καλαµισκων αυτησ οι βλαστοι 
εξεχοντεσ τρεισ εκ τουτου και τρεισ εκ τουτου εξισουµενοι αλληλοισ16και τα λαµπαδια αυτων α εστιν επι των 
ακρων καρυωτα εξ αυτων και τα ενθεµια εξ αυτων ινα ωσιν επ′ αυτων οι λυχνοι και το ενθεµιον το εβδοµον 
απ′ ακρου του λαµπαδιου επι τησ κορυφησ ανωθεν στερεον ολον χρυσουν17και επτα λυχνουσ επ′ αυτησ 
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χρυσουσ και τασ λαβιδασ αυτησ χρυσασ και τασ επαρυστριδασ αυτων χρυσασ18ουτοσ περιηργυρωσεν τουσ 
στυλουσ και εχωνευσεν τω στυλω δακτυλιουσ χρυσουσ και εχρυσωσεν τουσ µοχλουσ χρυσιω και 
κατεχρυσωσεν τουσ στυλουσ του καταπετασµατοσ χρυσιω και εποιησεν τασ αγκυλασ χρυσασ19ουτοσ 
εποιησεν και τουσ κρικουσ τησ σκηνησ χρυσουσ και τουσ κρικουσ τησ αυλησ και κρικουσ εισ το εκτεινειν 
το κατακαλυµµα ανωθεν χαλκουσ20ουτοσ εχωνευσεν τασ κεφαλιδασ τασ αργυρασ τησ σκηνησ και τασ 
κεφαλιδασ τασ χαλκασ τησ θυρασ τησ σκηνησ και την πυλην τησ αυλησ και αγκυλασ εποιησεν τοισ στυλοισ 
αργυρασ επι των στυλων ουτοσ περιηργυρωσεν αυτασ21ουτοσ εποιησεν και τουσ πασσαλουσ τησ σκηνησ και 
τουσ πασσαλουσ τησ αυλησ χαλκουσ22ουτοσ εποιησεν το θυσιαστηριον το χαλκουν εκ των πυρειων των 
χαλκων α ησαν τοισ ανδρασιν τοισ καταστασιασασι µετα τησ κορε συναγωγησ23ουτοσ εποιησεν παντα τα 
σκευη του θυσιαστηριου και το πυρειον αυτου και την βασιν και τασ φιαλασ και τασ κρεαγρασ 
χαλκασ24ουτοσ εποιησεν τω θυσιαστηριω παραθεµα εργον δικτυωτον κατωθεν του πυρειου υπο αυτο εωσ του 
ηµισουσ αυτου και επεθηκεν αυτω τεσσαρασ δακτυλιουσ εκ των τεσσαρων µερων του παραθεµατοσ του 
θυσιαστηριου χαλκουσ τοισ µοχλοισ ευρεισ ωστε αιρειν το θυσιαστηριον εν αυτοισ25ουτοσ εποιησεν το 
ελαιον τησ χρισεωσ το αγιον και την συνθεσιν του θυµιαµατοσ καθαρον εργον µυρεψου26ουτοσ εποιησεν τον 
λουτηρα χαλκουν και την βασιν αυτου χαλκην εκ των κατοπτρων των νηστευσασων αι ενηστευσαν παρα τασ 
θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου εν η ηµερα επηξεν αυτην27και εποιησεν τον λουτηρα ινα νιπτωνται εξ 
αυτου µωυσησ και ααρων και οι υιοι αυτου τασ χειρασ αυτων και τουσ ποδασ εισπορευοµενων αυτων εισ 
την σκηνην του µαρτυριου η οταν προσπορευωνται προσ το θυσιαστηριον λειτουργειν ενιπτοντο εξ αυτου 
καθαπερ συνεταξεν κυριοσ τω µωυση

Chapter 39
1παν το χρυσιον ο κατειργασθη εισ τα εργα κατα πασαν την εργασιαν των αγιων εγενετο χρυσιου του τησ 
απαρχησ εννεα και εικοσι ταλαντα και επτακοσιοι εικοσι σικλοι κατα τον σικλον τον αγιον2και αργυριου 
αφαιρεµα παρα των επεσκεµµενων ανδρων τησ συναγωγησ εκατον ταλαντα και χιλιοι επτακοσιοι 
εβδοµηκοντα πεντε σικλοι3δραχµη µια τη κεφαλη το ηµισυ του σικλου κατα τον σικλον τον αγιον πασ ο 
παραπορευοµενοσ την επισκεψιν απο εικοσαετουσ και επανω εισ τασ εξηκοντα µυριαδασ και τρισχιλιοι 
πεντακοσιοι και πεντηκοντα4και εγενηθη τα εκατον ταλαντα του αργυριου εισ την χωνευσιν των εκατον 
κεφαλιδων τησ σκηνησ και εισ τασ κεφαλιδασ του καταπετασµατοσ εκατον κεφαλιδεσ εισ τα εκατον ταλαντα 
ταλαντον τη κεφαλιδι5και τουσ χιλιουσ επτακοσιουσ εβδοµηκοντα πεντε σικλουσ εποιησαν εισ τασ αγκυλασ 
τοισ στυλοισ και κατεχρυσωσεν τασ κεφαλιδασ αυτων και κατεκοσµησεν αυτουσ6και ο χαλκοσ του 
αφαιρεµατοσ εβδοµηκοντα ταλαντα και χιλιοι πεντακοσιοι σικλοι7και εποιησεν εξ αυτου τασ βασεισ τησ 
θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου8και τασ βασεισ τησ αυλησ κυκλω και τασ βασεισ τησ πυλησ τησ αυλησ 
και τουσ πασσαλουσ τησ σκηνησ και τουσ πασσαλουσ τησ αυλησ κυκλω9και το παραθεµα το χαλκουν του 
θυσιαστηριου και παντα τα σκευη του θυσιαστηριου και παντα τα εργαλεια τησ σκηνησ του µαρτυριου10και 
εποιησαν οι υιοι ισραηλ καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση ουτωσ εποιησαν11το δε λοιπον χρυσιον του 
αφαιρεµατοσ εποιησαν σκευη εισ το λειτουργειν εν αυτοισ εναντι κυριου12και την καταλειφθεισαν υακινθον 
και πορφυραν και το κοκκινον εποιησαν στολασ λειτουργικασ ααρων ωστε λειτουργειν εν αυταισ εν τω 
αγιω13και ηνεγκαν τασ στολασ προσ µωυσην και την σκηνην και τα σκευη αυτησ και τασ βασεισ και τουσ 
µοχλουσ αυτησ και τουσ στυλουσ14και την κιβωτον τησ διαθηκησ και τουσ διωστηρασ αυτησ15και το 
θυσιαστηριον και παντα τα σκευη αυτου και το ελαιον τησ χρισεωσ και το θυµιαµα τησ συνθεσεωσ16και την 
λυχνιαν την καθαραν και τουσ λυχνουσ αυτησ λυχνουσ τησ καυσεωσ και το ελαιον του φωτοσ17και την 
τραπεζαν τησ προθεσεωσ και παντα τα αυτησ σκευη και τουσ αρτουσ τουσ προκειµενουσ18και τασ στολασ 
του αγιου αι εισιν ααρων και τασ στολασ των υιων αυτου εισ την ιερατειαν19και τα ιστια τησ αυλησ και τουσ 
στυλουσ και το καταπετασµα τησ θυρασ τησ σκηνησ και τησ πυλησ τησ αυλησ και παντα τα σκευη τησ 
σκηνησ και παντα τα εργαλεια αυτησ20και τασ διφθερασ δερµατα κριων ηρυθροδανωµενα και τα καλυµµατα 
δερµατα υακινθινα και των λοιπων τα επικαλυµµατα21και τουσ πασσαλουσ και παντα τα εργαλεια τα εισ τα 
εργα τησ σκηνησ του µαρτυριου22οσα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση ουτωσ εποιησαν οι υιοι ισραηλ πασαν την 
αποσκευην23και ειδεν µωυσησ παντα τα εργα και ησαν πεποιηκοτεσ αυτα ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω 
µωυση ουτωσ εποιησαν αυτα και ευλογησεν αυτουσ µωυσησ
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Chapter 40
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2εν ηµερα µια του µηνοσ του πρωτου νουµηνια στησεισ την 
σκηνην του µαρτυριου3και θησεισ την κιβωτον του µαρτυριου και σκεπασεισ την κιβωτον τω 
καταπετασµατι4και εισοισεισ την τραπεζαν και προθησεισ την προθεσιν αυτησ και εισοισεισ την λυχνιαν και 
επιθησεισ τουσ λυχνουσ αυτησ5και θησεισ το θυσιαστηριον το χρυσουν εισ το θυµιαν εναντιον τησ κιβωτου 
και επιθησεισ καλυµµα καταπετασµατοσ επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου6και το θυσιαστηριον των 
καρπωµατων θησεισ παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου8και περιθησεισ την σκηνην και παντα τα 
αυτησ αγιασεισ κυκλω9και ληµψη το ελαιον του χρισµατοσ και χρισεισ την σκηνην και παντα τα εν αυτη και 
αγιασεισ αυτην και παντα τα σκευη αυτησ και εσται αγια10και χρισεισ το θυσιαστηριον των καρπωµατων 
και παντα αυτου τα σκευη και αγιασεισ το θυσιαστηριον και εσται το θυσιαστηριον αγιον των αγιων12και 
προσαξεισ ααρων και τουσ υιουσ αυτου επι τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και λουσεισ αυτουσ 
υδατι13και ενδυσεισ ααρων τασ στολασ τασ αγιασ και χρισεισ αυτον και αγιασεισ αυτον και ιερατευσει 
µοι14και τουσ υιουσ αυτου προσαξεισ και ενδυσεισ αυτουσ χιτωνασ15και αλειψεισ αυτουσ ον τροπον 
ηλειψασ τον πατερα αυτων και ιερατευσουσιν µοι και εσται ωστε ειναι αυτοισ χρισµα ιερατειασ εισ τον 
αιωνα εισ τασ γενεασ αυτων16και εποιησεν µωυσησ παντα οσα ενετειλατο αυτω κυριοσ ουτωσ εποιησεν17και 
εγενετο εν τω µηνι τω πρωτω τω δευτερω ετει εκπορευοµενων αυτων εξ αιγυπτου νουµηνια εσταθη η 
σκηνη18και εστησεν µωυσησ την σκηνην και επεθηκεν τασ κεφαλιδασ και διενεβαλεν τουσ µοχλουσ και 
εστησεν τουσ στυλουσ19και εξετεινεν τασ αυλαιασ επι την σκηνην και επεθηκεν το κατακαλυµµα τησ 
σκηνησ επ′ αυτησ ανωθεν καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση20και λαβων τα µαρτυρια ενεβαλεν εισ την 
κιβωτον και υπεθηκεν τουσ διωστηρασ υπο την κιβωτον21και εισηνεγκεν την κιβωτον εισ την σκηνην και 
επεθηκεν το κατακαλυµµα του καταπετασµατοσ και εσκεπασεν την κιβωτον του µαρτυριου ον τροπον 
συνεταξεν κυριοσ τω µωυση22και εθηκεν την τραπεζαν εισ την σκηνην του µαρτυριου επι το κλιτοσ τησ 
σκηνησ του µαρτυριου το προσ βορραν εξωθεν του καταπετασµατοσ τησ σκηνησ23και προεθηκεν επ′ αυτησ 
αρτουσ τησ προθεσεωσ εναντι κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση24και εθηκεν την λυχνιαν εισ 
την σκηνην του µαρτυριου εισ το κλιτοσ τησ σκηνησ το προσ νοτον25και επεθηκεν τουσ λυχνουσ αυτησ 
εναντι κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση26και εθηκεν το θυσιαστηριον το χρυσουν εν τη σκηνη 
του µαρτυριου απεναντι του καταπετασµατοσ27και εθυµιασεν επ′ αυτου το θυµιαµα τησ συνθεσεωσ καθαπερ 
συνεταξεν κυριοσ τω µωυση29και το θυσιαστηριον των καρπωµατων εθηκεν παρα τασ θυρασ τησ 
σκηνησ33και εστησεν την αυλην κυκλω τησ σκηνησ και του θυσιαστηριου και συνετελεσεν µωυσησ παντα 
τα εργα34και εκαλυψεν η νεφελη την σκηνην του µαρτυριου και δοξησ κυριου επλησθη η σκηνη35και ουκ 
ηδυνασθη µωυσησ εισελθειν εισ την σκηνην του µαρτυριου οτι επεσκιαζεν επ′ αυτην η νεφελη και δοξησ 
κυριου επλησθη η σκηνη36ηνικα δ′ αν ανεβη η νεφελη απο τησ σκηνησ ανεζευγνυσαν οι υιοι ισραηλ συν τη 
απαρτια αυτων37ει δε µη ανεβη η νεφελη ουκ ανεζευγνυσαν εωσ τησ ηµερασ ησ ανεβη η νεφελη38νεφελη γαρ 
ην επι τησ σκηνησ ηµερασ και πυρ ην επ′ αυτησ νυκτοσ εναντιον παντοσ ισραηλ εν πασαισ ταισ αναζυγαισ 
αυτων .
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Leviticus - Septuagint

 

Leviticus

Chapter 1
1και ανεκαλεσεν µωυσην και ελαλησεν κυριοσ αυτω εκ τησ σκηνησ του µαρτυριου λεγων2λαλησον τοισ 
υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ ανθρωποσ εξ υµων εαν προσαγαγη δωρα τω κυριω απο των κτηνων απο 
των βοων και απο των προβατων προσοισετε τα δωρα υµων3εαν ολοκαυτωµα το δωρον αυτου εκ των βοων 
αρσεν αµωµον προσαξει προσ την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου προσοισει αυτο δεκτον εναντιον 
κυριου4και επιθησει την χειρα επι την κεφαλην του καρπωµατοσ δεκτον αυτω εξιλασασθαι περι αυτου5και 
σφαξουσι τον µοσχον εναντι κυριου και προσοισουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεισ το αιµα και προσχεουσιν το 
αιµα επι το θυσιαστηριον κυκλω το επι των θυρων τησ σκηνησ του µαρτυριου6και εκδειραντεσ το 
ολοκαυτωµα µελιουσιν αυτο κατα µελη7και επιθησουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεισ πυρ επι το θυσιαστηριον και 
επιστοιβασουσιν ξυλα επι το πυρ8και επιστοιβασουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεισ τα διχοτοµηµατα και την 
κεφαλην και το στεαρ επι τα ξυλα τα επι του πυροσ τα οντα επι του θυσιαστηριου9τα δε εγκοιλια και τουσ 
ποδασ πλυνουσιν υδατι και επιθησουσιν οι ιερεισ τα παντα επι το θυσιαστηριον καρπωµα εστιν θυσια οσµη 
ευωδιασ τω κυριω10εαν δε απο των προβατων το δωρον αυτου τω κυριω απο τε των αρνων και των εριφων εισ 
ολοκαυτωµα αρσεν αµωµον προσαξει αυτο και επιθησει την χειρα επι την κεφαλην αυτου11και σφαξουσιν 
αυτο εκ πλαγιων του θυσιαστηριου προσ βορραν εναντι κυριου και προσχεουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεισ το 
αιµα αυτου επι το θυσιαστηριον κυκλω12και διελουσιν αυτο κατα µελη και την κεφαλην και το στεαρ και 
επιστοιβασουσιν αυτα οι ιερεισ επι τα ξυλα τα επι του πυροσ τα επι του θυσιαστηριου13και τα εγκοιλια και 
τουσ ποδασ πλυνουσιν υδατι και προσοισει ο ιερευσ τα παντα και επιθησει επι το θυσιαστηριον καρπωµα 
εστιν θυσια οσµη ευωδιασ τω κυριω14εαν δε απο των πετεινων καρπωµα προσφερησ δωρον τω κυριω και 
προσοισει απο των τρυγονων η απο των περιστερων το δωρον αυτου15και προσοισει αυτο ο ιερευσ προσ το 
θυσιαστηριον και αποκνισει την κεφαλην και επιθησει ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον και στραγγιει το αιµα 
προσ την βασιν του θυσιαστηριου16και αφελει τον προλοβον συν τοισ πτεροισ και εκβαλει αυτο παρα το 
θυσιαστηριον κατα ανατολασ εισ τον τοπον τησ σποδου17και εκκλασει αυτο εκ των πτερυγων και ου διελει 
και επιθησει αυτο ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον επι τα ξυλα τα επι του πυροσ καρπωµα εστιν θυσια οσµη 
ευωδιασ τω κυριω 

Chapter 2
1εαν δε ψυχη προσφερη δωρον θυσιαν τω κυριω σεµιδαλισ εσται το δωρον αυτου και επιχεει επ′ αυτο ελαιον 
και επιθησει επ′ αυτο λιβανον θυσια εστιν2και οισει προσ τουσ υιουσ ααρων τουσ ιερεισ και δραξαµενοσ απ′ 
αυτησ πληρη την δρακα απο τησ σεµιδαλεωσ συν τω ελαιω και παντα τον λιβανον αυτησ και επιθησει ο 
ιερευσ το µνηµοσυνον αυτησ επι το θυσιαστηριον θυσια οσµη ευωδιασ τω κυριω3και το λοιπον απο τησ 
θυσιασ ααρων και τοισ υιοισ αυτου αγιον των αγιων απο των θυσιων κυριου4εαν δε προσφερη δωρον θυσιαν 
πεπεµµενην εν κλιβανω δωρον κυριω εκ σεµιδαλεωσ αρτουσ αζυµουσ πεφυραµενουσ εν ελαιω και λαγανα 
αζυµα διακεχρισµενα εν ελαιω5εαν δε θυσια απο τηγανου το δωρον σου σεµιδαλισ πεφυραµενη εν ελαιω 
αζυµα εσται6και διαθρυψεισ αυτα κλασµατα και επιχεεισ επ′ αυτα ελαιον θυσια εστιν κυριω7εαν δε θυσια 
απο εσχαρασ το δωρον σου σεµιδαλισ εν ελαιω ποιηθησεται8και προσοισει την θυσιαν ην αν ποιη εκ τουτων 
τω κυριω και προσοισει προσ τον ιερεα και προσεγγισασ προσ το θυσιαστηριον9αφελει ο ιερευσ απο τησ 
θυσιασ το µνηµοσυνον αυτησ και επιθησει ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον καρπωµα οσµη ευωδιασ κυριω10το 
δε καταλειφθεν απο τησ θυσιασ ααρων και τοισ υιοισ αυτου αγια των αγιων απο των καρπωµατων 
κυριου11πασαν θυσιαν ην αν προσφερητε κυριω ου ποιησετε ζυµωτον πασαν γαρ ζυµην και παν µελι ου 
προσοισετε απ′ αυτου καρπωσαι κυριω12δωρον απαρχησ προσοισετε αυτα κυριω επι δε το θυσιαστηριον ουκ 
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αναβιβασθησεται εισ οσµην ευωδιασ κυριω13και παν δωρον θυσιασ υµων αλι αλισθησεται ου διαπαυσετε 
αλα διαθηκησ κυριου απο θυσιασµατων υµων επι παντοσ δωρου υµων προσοισετε κυριω τω θεω υµων 
αλασ14εαν δε προσφερησ θυσιαν πρωτογενηµατων τω κυριω νεα πεφρυγµενα χιδρα ερικτα τω κυριω και 
προσοισεισ την θυσιαν των πρωτογενηµατων15και επιχεεισ επ′ αυτην ελαιον και επιθησεισ επ′ αυτην λιβανον 
θυσια εστιν16και ανοισει ο ιερευσ το µνηµοσυνον αυτησ απο των χιδρων συν τω ελαιω και παντα τον λιβανον 
αυτησ καρπωµα εστιν κυριω 

Chapter 3
1εαν δε θυσια σωτηριου το δωρον αυτου τω κυριω εαν µεν εκ των βοων αυτου προσαγαγη εαν τε αρσεν εαν τε 
θηλυ αµωµον προσαξει αυτο εναντιον κυριου2και επιθησει τασ χειρασ επι την κεφαλην του δωρου και σφαξει 
αυτο παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και προσχεουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεισ το αιµα επι το 
θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων κυκλω3και προσαξουσιν απο τησ θυσιασ του σωτηριου καρπωµα κυριω 
το στεαρ το κατακαλυπτον την κοιλιαν και παν το στεαρ το επι τησ κοιλιασ4και τουσ δυο νεφρουσ και το 
στεαρ το επ′ αυτων το επι των µηριων και τον λοβον τον επι του ηπατοσ συν τοισ νεφροισ περιελει5και 
ανοισουσιν αυτα οι υιοι ααρων οι ιερεισ επι το θυσιαστηριον επι τα ολοκαυτωµατα επι τα ξυλα τα επι του 
πυροσ επι του θυσιαστηριου καρπωµα οσµη ευωδιασ κυριω6εαν δε απο των προβατων το δωρον αυτου θυσιαν 
σωτηριου τω κυριω αρσεν η θηλυ αµωµον προσοισει αυτο7εαν αρνα προσαγαγη το δωρον αυτου προσαξει 
αυτο εναντι κυριου8και επιθησει τασ χειρασ επι την κεφαλην του δωρου αυτου και σφαξει αυτο παρα τασ 
θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και προσχεουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεισ το αιµα επι το θυσιαστηριον 
κυκλω9και προσοισει απο τησ θυσιασ του σωτηριου καρπωµα τω θεω το στεαρ και την οσφυν αµωµον συν 
ταισ ψοαισ περιελει αυτο και το στεαρ τησ κοιλιασ10και αµφοτερουσ τουσ νεφρουσ και το στεαρ το επ′ αυτων 
το επι των µηριων και τον λοβον τον επι του ηπατοσ συν τοισ νεφροισ περιελων11ανοισει ο ιερευσ επι το 
θυσιαστηριον οσµη ευωδιασ καρπωµα κυριω12εαν δε απο των αιγων το δωρον αυτου και προσαξει εναντι 
κυριου13και επιθησει τασ χειρασ επι την κεφαλην αυτου και σφαξουσιν αυτο εναντι κυριου παρα τασ θυρασ 
τησ σκηνησ του µαρτυριου και προσχεουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεισ το αιµα επι το θυσιαστηριον κυκλω14και 
ανοισει επ′ αυτου καρπωµα κυριω το στεαρ το κατακαλυπτον την κοιλιαν και παν το στεαρ το επι τησ 
κοιλιασ15και αµφοτερουσ τουσ νεφρουσ και παν το στεαρ το επ′ αυτων το επι των µηριων και τον λοβον του 
ηπατοσ συν τοισ νεφροισ περιελει16και ανοισει ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον καρπωµα οσµη ευωδιασ τω 
κυριω παν το στεαρ τω κυριω17νοµιµον εισ τον αιωνα εισ τασ γενεασ υµων εν παση κατοικια υµων παν στεαρ 
και παν αιµα ουκ εδεσθε 

Chapter 4
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον προσ τουσ υιουσ ισραηλ λεγων ψυχη εαν αµαρτη εναντι 
κυριου ακουσιωσ απο των προσταγµατων κυριου ων ου δει ποιειν και ποιηση εν τι απ′ αυτων3εαν µεν ο 
αρχιερευσ ο κεχρισµενοσ αµαρτη του τον λαον αµαρτειν και προσαξει περι τησ αµαρτιασ αυτου ησ ηµαρτεν 
µοσχον εκ βοων αµωµον τω κυριω περι τησ αµαρτιασ αυτου4και προσαξει τον µοσχον παρα την θυραν τησ 
σκηνησ του µαρτυριου εναντι κυριου και επιθησει την χειρα αυτου επι την κεφαλην του µοσχου εναντι 
κυριου και σφαξει τον µοσχον ενωπιον κυριου5και λαβων ο ιερευσ ο χριστοσ ο τετελειωµενοσ τασ χειρασ απο 
του αιµατοσ του µοσχου και εισοισει αυτο επι την σκηνην του µαρτυριου6και βαψει ο ιερευσ τον δακτυλον 
εισ το αιµα και προσρανει απο του αιµατοσ επτακισ εναντι κυριου κατα το καταπετασµα το αγιον7και 
επιθησει ο ιερευσ απο του αιµατοσ του µοσχου επι τα κερατα του θυσιαστηριου του θυµιαµατοσ τησ 
συνθεσεωσ του εναντιον κυριου ο εστιν εν τη σκηνη του µαρτυριου και παν το αιµα του µοσχου εκχεει παρα 
την βασιν του θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων ο εστιν παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου8και 
παν το στεαρ του µοσχου του τησ αµαρτιασ περιελει απ′ αυτου το στεαρ το κατακαλυπτον τα ενδοσθια και 
παν το στεαρ το επι των ενδοσθιων9και τουσ δυο νεφρουσ και το στεαρ το επ′ αυτων ο εστιν επι των µηριων 
και τον λοβον τον επι του ηπατοσ συν τοισ νεφροισ περιελει αυτο10ον τροπον αφαιρειται απο του µοσχου του 
τησ θυσιασ του σωτηριου και ανοισει ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον τησ καρπωσεωσ11και το δερµα του 
µοσχου και πασαν αυτου την σαρκα συν τη κεφαλη και τοισ ακρωτηριοισ και τη κοιλια και τη κοπρω12και 
εξοισουσιν ολον τον µοσχον εξω τησ παρεµβολησ εισ τοπον καθαρον ου εκχεουσιν την σποδιαν και 
κατακαυσουσιν αυτον επι ξυλων εν πυρι επι τησ εκχυσεωσ τησ σποδιασ καυθησεται13εαν δε πασα συναγωγη 
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ισραηλ αγνοηση ακουσιωσ και λαθη ρηµα εξ οφθαλµων τησ συναγωγησ και ποιησωσιν µιαν απο πασων των 
εντολων κυριου η ου ποιηθησεται και πληµµελησωσιν14και γνωσθη αυτοισ η αµαρτια ην ηµαρτον εν αυτη 
και προσαξει η συναγωγη µοσχον εκ βοων αµωµον περι τησ αµαρτιασ και προσαξει αυτον παρα τασ θυρασ 
τησ σκηνησ του µαρτυριου15και επιθησουσιν οι πρεσβυτεροι τησ συναγωγησ τασ χειρασ αυτων επι την 
κεφαλην του µοσχου εναντι κυριου και σφαξουσιν τον µοσχον εναντι κυριου16και εισοισει ο ιερευσ ο χριστοσ 
απο του αιµατοσ του µοσχου εισ την σκηνην του µαρτυριου17και βαψει ο ιερευσ τον δακτυλον απο του 
αιµατοσ του µοσχου και ρανει επτακισ εναντι κυριου κατενωπιον του καταπετασµατοσ του αγιου18και απο 
του αιµατοσ επιθησει ο ιερευσ επι τα κερατα του θυσιαστηριου των θυµιαµατων τησ συνθεσεωσ ο εστιν 
ενωπιον κυριου ο εστιν εν τη σκηνη του µαρτυριου και το παν αιµα εκχεει προσ την βασιν του θυσιαστηριου 
των καρπωσεων των προσ τη θυρα τησ σκηνησ του µαρτυριου19και το παν στεαρ περιελει απ′ αυτου και 
ανοισει επι το θυσιαστηριον20και ποιησει τον µοσχον ον τροπον εποιησεν τον µοσχον τον τησ αµαρτιασ 
ουτωσ ποιηθησεται και εξιλασεται περι αυτων ο ιερευσ και αφεθησεται αυτοισ η αµαρτια21και εξοισουσιν 
τον µοσχον ολον εξω τησ παρεµβολησ και κατακαυσουσιν τον µοσχον ον τροπον κατεκαυσαν τον µοσχον 
τον προτερον αµαρτια συναγωγησ εστιν22εαν δε ο αρχων αµαρτη και ποιηση µιαν απο πασων των εντολων 
κυριου του θεου αυτων η ου ποιηθησεται ακουσιωσ και αµαρτη και πληµµεληση23και γνωσθη αυτω η 
αµαρτια ην ηµαρτεν εν αυτη και προσοισει το δωρον αυτου χιµαρον εξ αιγων αρσεν αµωµον24και επιθησει 
την χειρα επι την κεφαλην του χιµαρου και σφαξουσιν αυτον εν τοπω ου σφαζουσιν τα ολοκαυτωµατα 
ενωπιον κυριου αµαρτια εστιν25και επιθησει ο ιερευσ απο του αιµατοσ του τησ αµαρτιασ τω δακτυλω επι τα 
κερατα του θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων και το παν αιµα αυτου εκχεει παρα την βασιν του 
θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων26και το παν στεαρ αυτου ανοισει επι το θυσιαστηριον ωσπερ το στεαρ 
θυσιασ σωτηριου και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ απο τησ αµαρτιασ αυτου και αφεθησεται αυτω27εαν δε 
ψυχη µια αµαρτη ακουσιωσ εκ του λαου τησ γησ εν τω ποιησαι µιαν απο πασων των εντολων κυριου η ου 
ποιηθησεται και πληµµεληση28και γνωσθη αυτω η αµαρτια ην ηµαρτεν εν αυτη και οισει χιµαιραν εξ αιγων 
θηλειαν αµωµον οισει περι τησ αµαρτιασ ησ ηµαρτεν29και επιθησει την χειρα επι την κεφαλην του 
αµαρτηµατοσ αυτου και σφαξουσιν την χιµαιραν την τησ αµαρτιασ εν τοπω ου σφαζουσιν τα 
ολοκαυτωµατα30και ληµψεται ο ιερευσ απο του αιµατοσ αυτησ τω δακτυλω και επιθησει επι τα κερατα του 
θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων και παν το αιµα αυτησ εκχεει παρα την βασιν του θυσιαστηριου31και παν 
το στεαρ περιελει ον τροπον περιαιρειται στεαρ απο θυσιασ σωτηριου και ανοισει ο ιερευσ επι το 
θυσιαστηριον εισ οσµην ευωδιασ κυριω και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ και αφεθησεται αυτω32εαν δε 
προβατον προσενεγκη το δωρον αυτου εισ αµαρτιαν θηλυ αµωµον προσοισει αυτο33και επιθησει την χειρα επι 
την κεφαλην του τησ αµαρτιασ και σφαξουσιν αυτο εν τοπω ου σφαζουσιν τα ολοκαυτωµατα34και λαβων ο 
ιερευσ απο του αιµατοσ του τησ αµαρτιασ τω δακτυλω επιθησει επι τα κερατα του θυσιαστηριου τησ 
ολοκαυτωσεωσ και παν αυτου το αιµα εκχεει παρα την βασιν του θυσιαστηριου τησ ολοκαυτωσεωσ35και παν 
αυτου το στεαρ περιελει ον τροπον περιαιρειται στεαρ προβατου εκ τησ θυσιασ του σωτηριου και επιθησει 
αυτο ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον επι το ολοκαυτωµα κυριου και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ περι τησ 
αµαρτιασ ησ ηµαρτεν και αφεθησεται αυτω 

Chapter 5
1εαν δε ψυχη αµαρτη και ακουση φωνην ορκισµου και ουτοσ µαρτυσ η εωρακεν η συνοιδεν εαν µη απαγγειλη 
ληµψεται την αµαρτιαν2η ψυχη ητισ εαν αψηται παντοσ πραγµατοσ ακαθαρτου η θνησιµαιου η θηριαλωτου 
ακαθαρτου η των θνησιµαιων η των βδελυγµατων των ακαθαρτων η των θνησιµαιων κτηνων των 
ακαθαρτων3η αψηται απο ακαθαρσιασ ανθρωπου απο πασησ ακαθαρσιασ αυτου ησ αν αψαµενοσ µιανθη 
και ελαθεν αυτον µετα τουτο δε γνω και πληµµεληση4η ψυχη η αν οµοση διαστελλουσα τοισ χειλεσιν 
κακοποιησαι η καλωσ ποιησαι κατα παντα οσα εαν διαστειλη ο ανθρωποσ µεθ′ ορκου και λαθη αυτον προ 
οφθαλµων και ουτοσ γνω και αµαρτη εν τι τουτων5και εξαγορευσει την αµαρτιαν περι ων ηµαρτηκεν κατ′ 
αυτησ6και οισει περι ων επληµµελησεν κυριω περι τησ αµαρτιασ ησ ηµαρτεν θηλυ απο των προβατων 
αµναδα η χιµαιραν εξ αιγων περι αµαρτιασ και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ περι τησ αµαρτιασ αυτου ησ 
ηµαρτεν και αφεθησεται αυτω η αµαρτια7εαν δε µη ισχυση η χειρ αυτου το ικανον εισ το προβατον οισει περι 
τησ αµαρτιασ αυτου ησ ηµαρτεν δυο τρυγονασ η δυο νεοσσουσ περιστερων κυριω ενα περι αµαρτιασ και ενα 
εισ ολοκαυτωµα8και οισει αυτα προσ τον ιερεα και προσαξει ο ιερευσ το περι τησ αµαρτιασ προτερον και 
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αποκνισει ο ιερευσ την κεφαλην αυτου απο του σφονδυλου και ου διελει9και ρανει απο του αιµατοσ του περι 
τησ αµαρτιασ επι τον τοιχον του θυσιαστηριου το δε καταλοιπον του αιµατοσ καταστραγγιει επι την βασιν 
του θυσιαστηριου αµαρτιασ γαρ εστιν10και το δευτερον ποιησει ολοκαυτωµα ωσ καθηκει και εξιλασεται ο 
ιερευσ περι τησ αµαρτιασ αυτου ησ ηµαρτεν και αφεθησεται αυτω11εαν δε µη ευρισκη αυτου η χειρ ζευγοσ 
τρυγονων η δυο νεοσσουσ περιστερων και οισει το δωρον αυτου περι ου ηµαρτεν το δεκατον του οιφι 
σεµιδαλιν περι αµαρτιασ ουκ επιχεει επ′ αυτο ελαιον ουδε επιθησει επ′ αυτο λιβανον οτι περι αµαρτιασ 
εστιν12και οισει αυτο προσ τον ιερεα και δραξαµενοσ ο ιερευσ απ′ αυτησ πληρη την δρακα το µνηµοσυνον 
αυτησ επιθησει επι το θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων κυριω αµαρτια εστιν13και εξιλασεται περι αυτου ο 
ιερευσ περι τησ αµαρτιασ αυτου ησ ηµαρτεν εφ′ ενοσ τουτων και αφεθησεται αυτω το δε καταλειφθεν εσται 
τω ιερει ωσ η θυσια τησ σεµιδαλεωσ14και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων15ψυχη εαν λαθη αυτον ληθη 
και αµαρτη ακουσιωσ απο των αγιων κυριου και οισει τησ πληµµελειασ αυτου τω κυριω κριον αµωµον εκ των 
προβατων τιµησ αργυριου σικλων τω σικλω των αγιων περι ου επληµµελησεν16και ο ηµαρτεν απο των αγιων 
αποτεισαι αυτο και το επιπεµπτον προσθησει επ′ αυτο και δωσει αυτο τω ιερει και ο ιερευσ εξιλασεται περι 
αυτου εν τω κριω τησ πληµµελειασ και αφεθησεται αυτω17και η ψυχη η αν αµαρτη και ποιηση µιαν απο 
πασων των εντολων κυριου ων ου δει ποιειν και ουκ εγνω και πληµµεληση και λαβη την αµαρτιαν18και οισει 
κριον αµωµον εκ των προβατων τιµησ αργυριου εισ πληµµελειαν προσ τον ιερεα και εξιλασεται περι αυτου ο 
ιερευσ περι τησ αγνοιασ αυτου ησ ηγνοησεν και αυτοσ ουκ ηδει και αφεθησεται αυτω19επληµµελησεν γαρ 
πληµµελησιν εναντι κυριου20και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων21ψυχη εαν αµαρτη και παριδων 
παριδη τασ εντολασ κυριου και ψευσηται τα προσ τον πλησιον εν παραθηκη η περι κοινωνιασ η περι 
αρπαγησ η ηδικησεν τι τον πλησιον22η ευρεν απωλειαν και ψευσηται περι αυτησ και οµοση αδικωσ περι ενοσ 
απο παντων ων εαν ποιηση ο ανθρωποσ ωστε αµαρτειν εν τουτοισ23και εσται ηνικα εαν αµαρτη και 
πληµµεληση και αποδω το αρπαγµα ο ηρπασεν η το αδικηµα ο ηδικησεν η την παραθηκην ητισ παρετεθη 
αυτω η την απωλειαν ην ευρεν24απο παντοσ πραγµατοσ ου ωµοσεν περι αυτου αδικωσ και αποτεισει αυτο το 
κεφαλαιον και το πεµπτον προσθησει επ′ αυτο τινοσ εστιν αυτω αποδωσει η ηµερα ελεγχθη25και τησ 
πληµµελειασ αυτου οισει τω κυριω κριον απο των προβατων αµωµον τιµησ εισ ο επληµµελησεν αυτω26και 
εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ εναντι κυριου και αφεθησεται αυτω περι ενοσ απο παντων ων εποιησεν και 
επληµµελησεν αυτω 

Chapter 6
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2εντειλαι ααρων και τοισ υιοισ αυτου λεγων ουτοσ ο νοµοσ τησ 
ολοκαυτωσεωσ αυτη η ολοκαυτωσισ επι τησ καυσεωσ αυτησ επι του θυσιαστηριου ολην την νυκτα εωσ το 
πρωι και το πυρ του θυσιαστηριου καυθησεται επ′ αυτου ου σβεσθησεται3και ενδυσεται ο ιερευσ χιτωνα 
λινουν και περισκελεσ λινουν ενδυσεται περι το σωµα αυτου και αφελει την κατακαρπωσιν ην αν 
καταναλωση το πυρ την ολοκαυτωσιν απο του θυσιαστηριου και παραθησει αυτο εχοµενον του 
θυσιαστηριου4και εκδυσεται την στολην αυτου και ενδυσεται στολην αλλην και εξοισει την κατακαρπωσιν 
εξω τησ παρεµβολησ εισ τοπον καθαρον5και πυρ επι το θυσιαστηριον καυθησεται απ′ αυτου και ου 
σβεσθησεται και καυσει ο ιερευσ επ′ αυτο ξυλα το πρωι και στοιβασει επ′ αυτου την ολοκαυτωσιν και 
επιθησει επ′ αυτο το στεαρ του σωτηριου6και πυρ δια παντοσ καυθησεται επι το θυσιαστηριον ου 
σβεσθησεται7ουτοσ ο νοµοσ τησ θυσιασ ην προσαξουσιν αυτην οι υιοι ααρων εναντι κυριου απεναντι του 
θυσιαστηριου8και αφελει απ′ αυτου τη δρακι απο τησ σεµιδαλεωσ τησ θυσιασ συν τω ελαιω αυτησ και συν 
τω λιβανω αυτησ τα οντα επι τησ θυσιασ και ανοισει επι το θυσιαστηριον καρπωµα οσµη ευωδιασ το 
µνηµοσυνον αυτησ τω κυριω9το δε καταλειφθεν απ′ αυτησ εδεται ααρων και οι υιοι αυτου αζυµα βρωθησεται 
εν τοπω αγιω εν αυλη τησ σκηνησ του µαρτυριου εδονται αυτην10ου πεφθησεται εζυµωµενη µεριδα αυτην 
εδωκα αυτοισ απο των καρπωµατων κυριου αγια αγιων ωσπερ το τησ αµαρτιασ και ωσπερ το τησ 
πληµµελειασ11παν αρσενικον των ιερεων εδονται αυτην νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ υµων απο των 
καρπωµατων κυριου πασ οσ εαν αψηται αυτων αγιασθησεται12και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην 
λεγων13τουτο το δωρον ααρων και των υιων αυτου ο προσοισουσιν κυριω εν τη ηµερα η αν χρισησ αυτον το 
δεκατον του οιφι σεµιδαλεωσ εισ θυσιαν δια παντοσ το ηµισυ αυτησ το πρωι και το ηµισυ αυτησ το 
δειλινον14επι τηγανου εν ελαιω ποιηθησεται πεφυραµενην οισει αυτην ελικτα θυσιαν εκ κλασµατων θυσιαν 
οσµην ευωδιασ κυριω15ο ιερευσ ο χριστοσ αντ′ αυτου εκ των υιων αυτου ποιησει αυτην νοµοσ αιωνιοσ απαν 
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επιτελεσθησεται16και πασα θυσια ιερεωσ ολοκαυτοσ εσται και ου βρωθησεται17και ελαλησεν κυριοσ προσ 
µωυσην λεγων18λαλησον ααρων και τοισ υιοισ αυτου λεγων ουτοσ ο νοµοσ τησ αµαρτιασ εν τοπω ου 
σφαζουσιν το ολοκαυτωµα σφαξουσιν τα περι τησ αµαρτιασ εναντι κυριου αγια αγιων εστιν19ο ιερευσ ο 
αναφερων αυτην εδεται αυτην εν τοπω αγιω βρωθησεται εν αυλη τησ σκηνησ του µαρτυριου20πασ ο 
απτοµενοσ των κρεων αυτησ αγιασθησεται και ω εαν επιρραντισθη απο του αιµατοσ αυτησ επι το ιµατιον ο 
εαν ραντισθη επ′ αυτο πλυθησεται εν τοπω αγιω21και σκευοσ οστρακινον ου εαν εψηθη εν αυτω 
συντριβησεται εαν δε εν σκευει χαλκω εψηθη εκτριψει αυτο και εκκλυσει υδατι22πασ αρσην εν τοισ ιερευσιν 
φαγεται αυτα αγια αγιων εστιν κυριου23και παντα τα περι τησ αµαρτιασ ων εαν εισενεχθη απο του αιµατοσ 
αυτων εισ την σκηνην του µαρτυριου εξιλασασθαι εν τω αγιω ου βρωθησεται εν πυρι κατακαυθησεται 

Chapter 7
1και ουτοσ ο νοµοσ του κριου του περι τησ πληµµελειασ αγια αγιων εστιν2εν τοπω ου σφαζουσιν το 
ολοκαυτωµα σφαξουσιν τον κριον τησ πληµµελειασ εναντι κυριου και το αιµα προσχεει επι την βασιν του 
θυσιαστηριου κυκλω3και παν το στεαρ αυτου προσοισει απ′ αυτου και την οσφυν και παν το στεαρ το 
κατακαλυπτον τα ενδοσθια και παν το στεαρ το επι των ενδοσθιων4και τουσ δυο νεφρουσ και το στεαρ το επ′ 
αυτων το επι των µηριων και τον λοβον τον επι του ηπατοσ συν τοισ νεφροισ περιελει αυτα5και ανοισει αυτα 
ο ιερευσ επι το θυσιαστηριον καρπωµα τω κυριω περι πληµµελειασ εστιν6πασ αρσην εκ των ιερεων εδεται 
αυτα εν τοπω αγιω εδονται αυτα αγια αγιων εστιν7ωσπερ το περι τησ αµαρτιασ ουτω και το τησ πληµµελειασ 
νοµοσ εισ αυτων ο ιερευσ οστισ εξιλασεται εν αυτω αυτω εσται8και ο ιερευσ ο προσαγων ολοκαυτωµα 
ανθρωπου το δερµα τησ ολοκαυτωσεωσ ησ αυτοσ προσφερει αυτω εσται9και πασα θυσια ητισ ποιηθησεται εν 
τω κλιβανω και πασα ητισ ποιηθησεται επ′ εσχαρασ η επι τηγανου του ιερεωσ του προσφεροντοσ αυτην αυτω 
εσται10και πασα θυσια αναπεποιηµενη εν ελαιω και µη αναπεποιηµενη πασι τοισ υιοισ ααρων εσται εκαστω 
το ισον11ουτοσ ο νοµοσ θυσιασ σωτηριου ην προσοισουσιν κυριω12εαν µεν περι αινεσεωσ προσφερη αυτην 
και προσοισει επι τησ θυσιασ τησ αινεσεωσ αρτουσ εκ σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενουσ εν ελαιω λαγανα αζυµα 
διακεχρισµενα εν ελαιω και σεµιδαλιν πεφυραµενην εν ελαιω13επ′ αρτοισ ζυµιταισ προσοισει τα δωρα αυτου 
επι θυσια αινεσεωσ σωτηριου14και προσαξει εν απο παντων των δωρων αυτου αφαιρεµα κυριω τω ιερει τω 
προσχεοντι το αιµα του σωτηριου αυτω εσται15και τα κρεα θυσιασ αινεσεωσ σωτηριου αυτω εσται και εν η 
ηµερα δωρειται βρωθησεται ου καταλειψουσιν απ′ αυτου εισ το πρωι16καν ευχη η εκουσιον θυσιαζη το 
δωρον αυτου η αν ηµερα προσαγαγη την θυσιαν αυτου βρωθησεται και τη αυριον17και το καταλειφθεν απο 
των κρεων τησ θυσιασ εωσ ηµερασ τριτησ εν πυρι κατακαυθησεται18εαν δε φαγων φαγη απο των κρεων τη 
ηµερα τη τριτη ου δεχθησεται αυτω τω προσφεροντι αυτο ου λογισθησεται αυτω µιασµα εστιν η δε ψυχη ητισ 
εαν φαγη απ′ αυτου την αµαρτιαν ληµψεται19και κρεα οσα αν αψηται παντοσ ακαθαρτου ου βρωθησεται εν 
πυρι κατακαυθησεται πασ καθαροσ φαγεται κρεα20η δε ψυχη ητισ εαν φαγη απο των κρεων τησ θυσιασ του 
σωτηριου ο εστιν κυριου και η ακαθαρσια αυτου επ′ αυτου απολειται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτησ21και 
ψυχη η αν αψηται παντοσ πραγµατοσ ακαθαρτου η απο ακαθαρσιασ ανθρωπου η των τετραποδων των 
ακαθαρτων η παντοσ βδελυγµατοσ ακαθαρτου και φαγη απο των κρεων τησ θυσιασ του σωτηριου ο εστιν 
κυριου απολειται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτησ22και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων23λαλησον 
τοισ υιοισ ισραηλ λεγων παν στεαρ βοων και προβατων και αιγων ουκ εδεσθε24και στεαρ θνησιµαιων και 
θηριαλωτον ποιηθησεται εισ παν εργον και εισ βρωσιν ου βρωθησεται25πασ ο εσθων στεαρ απο των κτηνων 
ων προσαξει αυτων καρπωµα κυριω απολειται η ψυχη εκεινη απο του λαου αυτησ26παν αιµα ουκ εδεσθε εν 
παση τη κατοικια υµων απο τε των πετεινων και απο των κτηνων27πασα ψυχη η αν φαγη αιµα απολειται η 
ψυχη εκεινη απο του λαου αυτησ28και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων29και τοισ υιοισ ισραηλ 
λαλησεισ λεγων ο προσφερων θυσιαν σωτηριου κυριω οισει το δωρον αυτου κυριω απο τησ θυσιασ του 
σωτηριου30αι χειρεσ αυτου προσοισουσιν τα καρπωµατα κυριω το στεαρ το επι του στηθυνιου και τον λοβον 
του ηπατοσ προσοισει αυτα ωστε επιθειναι δοµα εναντι κυριου31και ανοισει ο ιερευσ το στεαρ επι του 
θυσιαστηριου και εσται το στηθυνιον ααρων και τοισ υιοισ αυτου32και τον βραχιονα τον δεξιον δωσετε 
αφαιρεµα τω ιερει απο των θυσιων του σωτηριου υµων33ο προσφερων το αιµα του σωτηριου και το στεαρ απο 
των υιων ααρων αυτω εσται ο βραχιων ο δεξιοσ εν µεριδι34το γαρ στηθυνιον του επιθεµατοσ και τον βραχιονα 
του αφαιρεµατοσ ειληφα παρα των υιων ισραηλ απο των θυσιων του σωτηριου υµων και εδωκα αυτα ααρων 
τω ιερει και τοισ υιοισ αυτου νοµιµον αιωνιον παρα των υιων ισραηλ35αυτη η χρισισ ααρων και η χρισισ των 
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υιων αυτου απο των καρπωµατων κυριου εν η ηµερα προσηγαγετο αυτουσ του ιερατευειν τω κυριω36καθα 
ενετειλατο κυριοσ δουναι αυτοισ η ηµερα εχρισεν αυτουσ παρα των υιων ισραηλ νοµιµον αιωνιον εισ τασ 
γενεασ αυτων37ουτοσ ο νοµοσ των ολοκαυτωµατων και θυσιασ και περι αµαρτιασ και τησ πληµµελειασ και 
τησ τελειωσεωσ και τησ θυσιασ του σωτηριου38ον τροπον ενετειλατο κυριοσ τω µωυση εν τω ορει σινα η 
ηµερα ενετειλατο τοισ υιοισ ισραηλ προσφερειν τα δωρα αυτων εναντι κυριου εν τη ερηµω σινα 

Chapter 8
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαβε ααρων και τουσ υιουσ αυτου και τασ στολασ αυτου και το 
ελαιον τησ χρισεωσ και τον µοσχον τον περι τησ αµαρτιασ και τουσ δυο κριουσ και το κανουν των 
αζυµων3και πασαν την συναγωγην εκκλησιασον επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου4και εποιησεν 
µωυσησ ον τροπον συνεταξεν αυτω κυριοσ και εξεκκλησιασεν την συναγωγην επι την θυραν τησ σκηνησ του 
µαρτυριου5και ειπεν µωυσησ τη συναγωγη τουτο εστιν το ρηµα ο ενετειλατο κυριοσ ποιησαι6και προσηνεγκεν 
µωυσησ τον ααρων και τουσ υιουσ αυτου και ελουσεν αυτουσ υδατι7και ενεδυσεν αυτον τον χιτωνα και 
εζωσεν αυτον την ζωνην και ενεδυσεν αυτον τον υποδυτην και επεθηκεν επ′ αυτον την επωµιδα και 
συνεζωσεν αυτον κατα την ποιησιν τησ επωµιδοσ και συνεσφιγξεν αυτον εν αυτη8και επεθηκεν επ′ αυτην το 
λογειον και επεθηκεν επι το λογειον την δηλωσιν και την αληθειαν9και επεθηκεν την µιτραν επι την κεφαλην 
αυτου και επεθηκεν επι την µιτραν κατα προσωπον αυτου το πεταλον το χρυσουν το καθηγιασµενον αγιον ον 
τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση10και ελαβεν µωυσησ απο του ελαιου τησ χρισεωσ11και ερρανεν απ′ 
αυτου επι το θυσιαστηριον επτακισ και εχρισεν το θυσιαστηριον και ηγιασεν αυτο και παντα τα σκευη αυτου 
και τον λουτηρα και την βασιν αυτου και ηγιασεν αυτα και εχρισεν την σκηνην και παντα τα εν αυτη και 
ηγιασεν αυτην12και επεχεεν µωυσησ απο του ελαιου τησ χρισεωσ επι την κεφαλην ααρων και εχρισεν αυτον 
και ηγιασεν αυτον13και προσηγαγεν µωυσησ τουσ υιουσ ααρων και ενεδυσεν αυτουσ χιτωνασ και εζωσεν 
αυτουσ ζωνασ και περιεθηκεν αυτοισ κιδαρεισ καθαπερ συνεταξεν κυριοσ τω µωυση14και προσηγαγεν 
µωυσησ τον µοσχον τον περι τησ αµαρτιασ και επεθηκεν ααρων και οι υιοι αυτου τασ χειρασ επι την 
κεφαλην του µοσχου του τησ αµαρτιασ15και εσφαξεν αυτον και ελαβεν µωυσησ απο του αιµατοσ και 
επεθηκεν επι τα κερατα του θυσιαστηριου κυκλω τω δακτυλω και εκαθαρισεν το θυσιαστηριον και το αιµα 
εξεχεεν επι την βασιν του θυσιαστηριου και ηγιασεν αυτο του εξιλασασθαι επ′ αυτου16και ελαβεν µωυσησ 
παν το στεαρ το επι των ενδοσθιων και τον λοβον τον επι του ηπατοσ και αµφοτερουσ τουσ νεφρουσ και το 
στεαρ το επ′ αυτων και ανηνεγκεν µωυσησ επι το θυσιαστηριον17και τον µοσχον και την βυρσαν αυτου και 
τα κρεα αυτου και την κοπρον αυτου και κατεκαυσεν αυτα πυρι εξω τησ παρεµβολησ ον τροπον συνεταξεν 
κυριοσ τω µωυση18και προσηγαγεν µωυσησ τον κριον τον εισ ολοκαυτωµα και επεθηκεν ααρων και οι υιοι 
αυτου τασ χειρασ αυτων επι την κεφαλην του κριου19και εσφαξεν µωυσησ τον κριον και προσεχεεν µωυσησ 
το αιµα επι το θυσιαστηριον κυκλω20και τον κριον εκρεανοµησεν κατα µελη και ανηνεγκεν µωυσησ την 
κεφαλην και τα µελη και το στεαρ21και την κοιλιαν και τουσ ποδασ επλυνεν υδατι και ανηνεγκεν µωυσησ 
ολον τον κριον επι το θυσιαστηριον ολοκαυτωµα ο εστιν εισ οσµην ευωδιασ καρπωµα εστιν τω κυριω 
καθαπερ ενετειλατο κυριοσ τω µωυση22και προσηγαγεν µωυσησ τον κριον τον δευτερον κριον τελειωσεωσ και 
επεθηκεν ααρων και οι υιοι αυτου τασ χειρασ αυτων επι την κεφαλην του κριου23και εσφαξεν αυτον και 
ελαβεν µωυσησ απο του αιµατοσ αυτου και επεθηκεν επι τον λοβον του ωτοσ ααρων του δεξιου και επι το 
ακρον τησ χειροσ τησ δεξιασ και επι το ακρον του ποδοσ του δεξιου24και προσηγαγεν µωυσησ τουσ υιουσ 
ααρων και επεθηκεν µωυσησ απο του αιµατοσ επι τουσ λοβουσ των ωτων των δεξιων και επι τα ακρα των 
χειρων αυτων των δεξιων και επι τα ακρα των ποδων αυτων των δεξιων και προσεχεεν µωυσησ το αιµα επι το 
θυσιαστηριον κυκλω25και ελαβεν το στεαρ και την οσφυν και το στεαρ το επι τησ κοιλιασ και τον λοβον του 
ηπατοσ και τουσ δυο νεφρουσ και το στεαρ το επ′ αυτων και τον βραχιονα τον δεξιον26και απο του κανου τησ 
τελειωσεωσ του οντοσ εναντι κυριου ελαβεν αρτον ενα αζυµον και αρτον εξ ελαιου ενα και λαγανον εν και 
επεθηκεν επι το στεαρ και τον βραχιονα τον δεξιον27και επεθηκεν απαντα επι τασ χειρασ ααρων και επι τασ 
χειρασ των υιων αυτου και ανηνεγκεν αυτα αφαιρεµα εναντι κυριου28και ελαβεν µωυσησ απο των χειρων 
αυτων και ανηνεγκεν αυτα µωυσησ επι το θυσιαστηριον επι το ολοκαυτωµα τησ τελειωσεωσ ο εστιν οσµη 
ευωδιασ καρπωµα εστιν τω κυριω29και λαβων µωυσησ το στηθυνιον αφειλεν αυτο επιθεµα εναντι κυριου απο 
του κριου τησ τελειωσεωσ και εγενετο µωυση εν µεριδι καθα ενετειλατο κυριοσ τω µωυση30και ελαβεν 
µωυσησ απο του ελαιου τησ χρισεωσ και απο του αιµατοσ του επι του θυσιαστηριου και προσερρανεν επι 
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ααρων και τασ στολασ αυτου και τουσ υιουσ αυτου και τασ στολασ των υιων αυτου µετ′ αυτου και ηγιασεν 
ααρων και τασ στολασ αυτου και τουσ υιουσ αυτου και τασ στολασ των υιων αυτου µετ′ αυτου31και ειπεν 
µωυσησ προσ ααρων και τουσ υιουσ αυτου εψησατε τα κρεα εν τη αυλη τησ σκηνησ του µαρτυριου εν τοπω 
αγιω και εκει φαγεσθε αυτα και τουσ αρτουσ τουσ εν τω κανω τησ τελειωσεωσ ον τροπον συντετακται µοι 
λεγων ααρων και οι υιοι αυτου φαγονται αυτα32και το καταλειφθεν των κρεων και των αρτων εν πυρι 
κατακαυθησεται33και απο τησ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου ουκ εξελευσεσθε επτα ηµερασ εωσ ηµερα 
πληρωθη ηµερα τελειωσεωσ υµων επτα γαρ ηµερασ τελειωσει τασ χειρασ υµων34καθαπερ εποιησεν εν τη 
ηµερα ταυτη ενετειλατο κυριοσ του ποιησαι ωστε εξιλασασθαι περι υµων35και επι την θυραν τησ σκηνησ του 
µαρτυριου καθησεσθε επτα ηµερασ ηµεραν και νυκτα φυλαξεσθε τα φυλαγµατα κυριου ινα µη αποθανητε 
ουτωσ γαρ ενετειλατο µοι κυριοσ ο θεοσ36και εποιησεν ααρων και οι υιοι αυτου παντασ τουσ λογουσ ουσ 
συνεταξεν κυριοσ τω µωυση 

Chapter 9
1και εγενηθη τη ηµερα τη ογδοη εκαλεσεν µωυσησ ααρων και τουσ υιουσ αυτου και την γερουσιαν 
ισραηλ2και ειπεν µωυσησ προσ ααρων λαβε σεαυτω µοσχαριον εκ βοων περι αµαρτιασ και κριον εισ 
ολοκαυτωµα αµωµα και προσενεγκε αυτα εναντι κυριου3και τη γερουσια ισραηλ λαλησον λεγων λαβετε 
χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ και µοσχαριον και αµνον ενιαυσιον εισ ολοκαρπωσιν αµωµα4και 
µοσχον και κριον εισ θυσιαν σωτηριου εναντι κυριου και σεµιδαλιν πεφυραµενην εν ελαιω οτι σηµερον 
κυριοσ οφθησεται εν υµιν5και ελαβον καθο ενετειλατο µωυσησ απεναντι τησ σκηνησ του µαρτυριου και 
προσηλθεν πασα συναγωγη και εστησαν εναντι κυριου6και ειπεν µωυσησ τουτο το ρηµα ο ειπεν κυριοσ 
ποιησατε και οφθησεται εν υµιν δοξα κυριου7και ειπεν µωυσησ τω ααρων προσελθε προσ το θυσιαστηριον 
και ποιησον το περι τησ αµαρτιασ σου και το ολοκαυτωµα σου και εξιλασαι περι σεαυτου και του οικου σου 
και ποιησον τα δωρα του λαου και εξιλασαι περι αυτων καθαπερ ενετειλατο κυριοσ τω µωυση8και προσηλθεν 
ααρων προσ το θυσιαστηριον και εσφαξεν το µοσχαριον το περι τησ αµαρτιασ9και προσηνεγκαν οι υιοι 
ααρων το αιµα προσ αυτον και εβαψεν τον δακτυλον εισ το αιµα και επεθηκεν επι τα κερατα του 
θυσιαστηριου και το αιµα εξεχεεν επι την βασιν του θυσιαστηριου10και το στεαρ και τουσ νεφρουσ και τον 
λοβον του ηπατοσ του περι τησ αµαρτιασ ανηνεγκεν επι το θυσιαστηριον ον τροπον ενετειλατο κυριοσ τω 
µωυση11και τα κρεα και την βυρσαν κατεκαυσεν αυτα πυρι εξω τησ παρεµβολησ12και εσφαξεν το 
ολοκαυτωµα και προσηνεγκαν οι υιοι ααρων το αιµα προσ αυτον και προσεχεεν επι το θυσιαστηριον 
κυκλω13και το ολοκαυτωµα προσηνεγκαν αυτω κατα µελη αυτα και την κεφαλην και επεθηκεν επι το 
θυσιαστηριον14και επλυνεν την κοιλιαν και τουσ ποδασ υδατι και επεθηκεν επι το ολοκαυτωµα επι το 
θυσιαστηριον15και προσηνεγκαν το δωρον του λαου και ελαβεν τον χιµαρον τον περι τησ αµαρτιασ του λαου 
και εσφαξεν αυτο καθα και το πρωτον16και προσηνεγκεν το ολοκαυτωµα και εποιησεν αυτο ωσ καθηκει17και 
προσηνεγκεν την θυσιαν και επλησεν τασ χειρασ απ′ αυτησ και επεθηκεν επι το θυσιαστηριον χωρισ του 
ολοκαυτωµατοσ του πρωινου18και εσφαξεν τον µοσχον και τον κριον τησ θυσιασ του σωτηριου τησ του λαου 
και προσηνεγκαν οι υιοι ααρων το αιµα προσ αυτον και προσεχεεν προσ το θυσιαστηριον κυκλω19και το 
στεαρ το απο του µοσχου και του κριου την οσφην και το στεαρ το κατακαλυπτον επι τησ κοιλιασ και τουσ 
δυο νεφρουσ και το στεαρ το επ′ αυτων και τον λοβον τον επι του ηπατοσ20και επεθηκεν τα στεατα επι τα 
στηθυνια και ανηνεγκαν τα στεατα επι το θυσιαστηριον21και το στηθυνιον και τον βραχιονα τον δεξιον 
αφειλεν ααρων αφαιρεµα εναντι κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση22και εξαρασ ααρων τασ 
χειρασ επι τον λαον ευλογησεν αυτουσ και κατεβη ποιησασ το περι τησ αµαρτιασ και τα ολοκαυτωµατα και 
τα του σωτηριου23και εισηλθεν µωυσησ και ααρων εισ την σκηνην του µαρτυριου και εξελθοντεσ ευλογησαν 
παντα τον λαον και ωφθη η δοξα κυριου παντι τω λαω24και εξηλθεν πυρ παρα κυριου και κατεφαγεν τα επι 
του θυσιαστηριου τα τε ολοκαυτωµατα και τα στεατα και ειδεν πασ ο λαοσ και εξεστη και επεσαν επι 
προσωπον 

Chapter 10
1και λαβοντεσ οι δυο υιοι ααρων ναδαβ και αβιουδ εκαστοσ το πυρειον αυτου επεθηκαν επ′ αυτο πυρ και 
επεβαλον επ′ αυτο θυµιαµα και προσηνεγκαν εναντι κυριου πυρ αλλοτριον ο ου προσεταξεν κυριοσ 
αυτοισ2και εξηλθεν πυρ παρα κυριου και κατεφαγεν αυτουσ και απεθανον εναντι κυριου3και ειπεν µωυσησ 

http://spindleworks.com/septuagint/Leviticus.htm (7 of 25) [23/08/2004 04:52:27 p.m.]



Leviticus - Septuagint

προσ ααρων τουτο εστιν ο ειπεν κυριοσ λεγων εν τοισ εγγιζουσιν µοι αγιασθησοµαι και εν παση τη συναγωγη 
δοξασθησοµαι και κατενυχθη ααρων4και εκαλεσεν µωυσησ τον µισαδαι και τον ελισαφαν υιουσ οζιηλ υιουσ 
του αδελφου του πατροσ ααρων και ειπεν αυτοισ προσελθατε και αρατε τουσ αδελφουσ υµων εκ προσωπου 
των αγιων εξω τησ παρεµβολησ5και προσηλθον και ηραν εν τοισ χιτωσιν αυτων εξω τησ παρεµβολησ ον 
τροπον ειπεν µωυσησ6και ειπεν µωυσησ προσ ααρων και ελεαζαρ και ιθαµαρ τουσ υιουσ αυτου τουσ 
καταλελειµµενουσ την κεφαλην υµων ουκ αποκιδαρωσετε και τα ιµατια υµων ου διαρρηξετε ινα µη 
αποθανητε και επι πασαν την συναγωγην εσται θυµοσ οι αδελφοι υµων πασ ο οικοσ ισραηλ κλαυσονται τον 
εµπυρισµον ον ενεπυρισθησαν υπο κυριου7και απο τησ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου ουκ εξελευσεσθε 
ινα µη αποθανητε το γαρ ελαιον τησ χρισεωσ το παρα κυριου εφ′ υµιν και εποιησαν κατα το ρηµα µωυση8και 
ελαλησεν κυριοσ τω ααρων λεγων9οινον και σικερα ου πιεσθε συ και οι υιοι σου µετα σου ηνικα αν 
εισπορευησθε εισ την σκηνην του µαρτυριου η προσπορευοµενων υµων προσ το θυσιαστηριον και ου µη 
αποθανητε νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ υµων10διαστειλαι ανα µεσον των αγιων και των βεβηλων και ανα 
µεσον των ακαθαρτων και των καθαρων11και συµβιβασεισ τουσ υιουσ ισραηλ παντα τα νοµιµα α ελαλησεν 
κυριοσ προσ αυτουσ δια χειροσ µωυση12και ειπεν µωυσησ προσ ααρων και προσ ελεαζαρ και ιθαµαρ τουσ 
υιουσ ααρων τουσ καταλειφθεντασ λαβετε την θυσιαν την καταλειφθεισαν απο των καρπωµατων κυριου και 
φαγεσθε αζυµα παρα το θυσιαστηριον αγια αγιων εστιν13και φαγεσθε αυτην εν τοπω αγιω νοµιµον γαρ σοι 
εστιν και νοµιµον τοισ υιοισ σου τουτο απο των καρπωµατων κυριου ουτω γαρ εντεταλται µοι14και το 
στηθυνιον του αφορισµατοσ και τον βραχιονα του αφαιρεµατοσ φαγεσθε εν τοπω αγιω συ και οι υιοι σου και 
ο οικοσ σου µετα σου νοµιµον γαρ σοι και νοµιµον τοισ υιοισ σου εδοθη απο των θυσιων του σωτηριου των 
υιων ισραηλ15τον βραχιονα του αφαιρεµατοσ και το στηθυνιον του αφορισµατοσ επι των καρπωµατων των 
στεατων προσοισουσιν αφορισµα αφορισαι εναντι κυριου και εσται σοι και τοισ υιοισ σου και ταισ 
θυγατρασιν σου µετα σου νοµιµον αιωνιον ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση16και τον χιµαρον τον περι 
τησ αµαρτιασ ζητων εξεζητησεν µωυσησ και οδε ενεπεπυριστο και εθυµωθη µωυσησ επι ελεαζαρ και ιθαµαρ 
τουσ υιουσ ααρων τουσ καταλελειµµενουσ λεγων17δια τι ουκ εφαγετε το περι τησ αµαρτιασ εν τοπω αγιω οτι 
γαρ αγια αγιων εστιν τουτο εδωκεν υµιν φαγειν ινα αφελητε την αµαρτιαν τησ συναγωγησ και εξιλασησθε περι 
αυτων εναντι κυριου18ου γαρ εισηχθη του αιµατοσ αυτου εισ το αγιον κατα προσωπον εσω φαγεσθε αυτο εν 
τοπω αγιω ον τροπον µοι συνεταξεν κυριοσ19και ελαλησεν ααρων προσ µωυσην λεγων ει σηµερον 
προσαγειοχασιν τα περι τησ αµαρτιασ αυτων και τα ολοκαυτωµατα αυτων εναντι κυριου και συµβεβηκεν µοι 
ταυτα και φαγοµαι τα περι τησ αµαρτιασ σηµερον µη αρεστον εσται κυριω20και ηκουσεν µωυσησ και ηρεσεν 
αυτω 

Chapter 11
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων2λαλησατε τοισ υιοισ ισραηλ λεγοντεσ ταυτα τα κτηνη 
α φαγεσθε απο παντων των κτηνων των επι τησ γησ3παν κτηνοσ διχηλουν οπλην και ονυχιστηρασ ονυχιζον 
δυο χηλων και αναγον µηρυκισµον εν τοισ κτηνεσιν ταυτα φαγεσθε4πλην απο τουτων ου φαγεσθε απο των 
αναγοντων µηρυκισµον και απο των διχηλουντων τασ οπλασ και ονυχιζοντων ονυχιστηρασ τον καµηλον οτι 
αναγει µηρυκισµον τουτο οπλην δε ου διχηλει ακαθαρτον τουτο υµιν5και τον δασυποδα οτι αναγει 
µηρυκισµον τουτο και οπλην ου διχηλει ακαθαρτον τουτο υµιν6και τον χοιρογρυλλιον οτι αναγει µηρυκισµον 
τουτο και οπλην ου διχηλει ακαθαρτον τουτο υµιν7και τον υν οτι διχηλει οπλην τουτο και ονυχιζει ονυχασ 
οπλησ και τουτο ουκ αναγει µηρυκισµον ακαθαρτον τουτο υµιν8απο των κρεων αυτων ου φαγεσθε και των 
θνησιµαιων αυτων ουχ αψεσθε ακαθαρτα ταυτα υµιν9και ταυτα α φαγεσθε απο παντων των εν τοισ υδασιν 
παντα οσα εστιν αυτοισ πτερυγια και λεπιδεσ εν τοισ υδασιν και εν ταισ θαλασσαισ και εν τοισ χειµαρροισ 
ταυτα φαγεσθε10και παντα οσα ουκ εστιν αυτοισ πτερυγια ουδε λεπιδεσ εν τω υδατι η εν ταισ θαλασσαισ και 
εν τοισ χειµαρροισ απο παντων ων ερευγεται τα υδατα και απο πασησ ψυχησ ζωσησ τησ εν τω υδατι 
βδελυγµα εστιν11και βδελυγµατα εσονται υµιν απο των κρεων αυτων ουκ εδεσθε και τα θνησιµαια αυτων 
βδελυξεσθε12και παντα οσα ουκ εστιν αυτοισ πτερυγια και λεπιδεσ των εν τω υδατι βδελυγµα τουτο εστιν 
υµιν13και ταυτα βδελυξεσθε απο των πετεινων και ου βρωθησεται βδελυγµα εστιν τον αετον και τον γρυπα και 
τον αλιαιετον14και τον γυπα και ικτινα και τα οµοια αυτω15και κορακα και τα οµοια αυτω16και στρουθον και 
γλαυκα και λαρον και τα οµοια αυτω και ιερακα και τα οµοια αυτω17και νυκτικορακα και καταρρακτην και 
ιβιν18και πορφυριωνα και πελεκανα και κυκνον19και γλαυκα και ερωδιον και χαραδριον και τα οµοια αυτω 
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και εποπα και νυκτεριδα20και παντα τα ερπετα των πετεινων α πορευεται επι τεσσαρα βδελυγµατα εστιν 
υµιν21αλλα ταυτα φαγεσθε απο των ερπετων των πετεινων α πορευεται επι τεσσαρα α εχει σκελη ανωτερον 
των ποδων αυτου πηδαν εν αυτοισ επι τησ γησ22και ταυτα φαγεσθε απ′ αυτων τον βρουχον και τα οµοια αυτω 
και τον αττακην και τα οµοια αυτω και την ακριδα και τα οµοια αυτη και τον οφιοµαχην και τα οµοια 
αυτω23παν ερπετον απο των πετεινων οισ εστιν τεσσαρεσ ποδεσ βδελυγµα εστιν υµιν24και εν τουτοισ 
µιανθησεσθε πασ ο απτοµενοσ των θνησιµαιων αυτων ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ25και πασ ο αιρων των 
θνησιµαιων αυτων πλυνει τα ιµατια και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ26εν πασιν τοισ κτηνεσιν ο εστιν 
διχηλουν οπλην και ονυχιστηρασ ονυχιζει και µηρυκισµον ου µαρυκαται ακαθαρτα εσονται υµιν πασ ο 
απτοµενοσ των θνησιµαιων αυτων ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ27και πασ οσ πορευεται επι χειρων εν πασι 
τοισ θηριοισ α πορευεται επι τεσσαρα ακαθαρτα εσται υµιν πασ ο απτοµενοσ των θνησιµαιων αυτων 
ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ28και ο αιρων των θνησιµαιων αυτων πλυνει τα ιµατια και ακαθαρτοσ εσται 
εωσ εσπερασ ακαθαρτα ταυτα υµιν εστιν29και ταυτα υµιν ακαθαρτα απο των ερπετων των ερποντων επι τησ 
γησ η γαλη και ο µυσ και ο κροκοδειλοσ ο χερσαιοσ30µυγαλη και χαµαιλεων και καλαβωτησ και σαυρα και 
ασπαλαξ31ταυτα ακαθαρτα υµιν απο παντων των ερπετων των επι τησ γησ πασ ο απτοµενοσ αυτων 
τεθνηκοτων ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ32και παν εφ′ ο αν επιπεση απ′ αυτων τεθνηκοτων αυτων 
ακαθαρτον εσται απο παντοσ σκευουσ ξυλινου η ιµατιου η δερµατοσ η σακκου παν σκευοσ ο εαν ποιηθη 
εργον εν αυτω εισ υδωρ βαφησεται και ακαθαρτον εσται εωσ εσπερασ και καθαρον εσται33και παν σκευοσ 
οστρακινον εισ ο εαν πεση απο τουτων ενδον οσα εαν ενδον η ακαθαρτα εσται και αυτο συντριβησεται34και 
παν βρωµα ο εσθεται εισ ο εαν επελθη επ′ αυτο υδωρ ακαθαρτον εσται και παν ποτον ο πινεται εν παντι 
αγγειω ακαθαρτον εσται35και παν ο εαν πεση απο των θνησιµαιων αυτων επ′ αυτο ακαθαρτον εσται κλιβανοι 
και κυθροποδεσ καθαιρεθησονται ακαθαρτα ταυτα εστιν και ακαθαρτα ταυτα υµιν εσονται36πλην πηγων 
υδατων και λακκου και συναγωγησ υδατοσ εσται καθαρον ο δε απτοµενοσ των θνησιµαιων αυτων ακαθαρτοσ 
εσται37εαν δε επιπεση των θνησιµαιων αυτων επι παν σπερµα σποριµον ο σπαρησεται καθαρον εσται38εαν δε 
επιχυθη υδωρ επι παν σπερµα και επιπεση των θνησιµαιων αυτων επ′ αυτο ακαθαρτον εστιν υµιν39εαν δε 
αποθανη των κτηνων ο εστιν υµιν τουτο φαγειν ο απτοµενοσ των θνησιµαιων αυτων ακαθαρτοσ εσται εωσ 
εσπερασ40και ο εσθιων απο των θνησιµαιων τουτων πλυνει τα ιµατια και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ και ο 
αιρων απο θνησιµαιων αυτων πλυνει τα ιµατια και λουσεται υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ41και 
παν ερπετον ο ερπει επι τησ γησ βδελυγµα τουτο εσται υµιν ου βρωθησεται42και πασ ο πορευοµενοσ επι 
κοιλιασ και πασ ο πορευοµενοσ επι τεσσαρα δια παντοσ ο πολυπληθει ποσιν εν πασιν τοισ ερπετοισ τοισ 
ερπουσιν επι τησ γησ ου φαγεσθε αυτο οτι βδελυγµα υµιν εστιν43και ου µη βδελυξητε τασ ψυχασ υµων εν πασι 
τοισ ερπετοισ τοισ ερπουσιν επι τησ γησ και ου µιανθησεσθε εν τουτοισ και ουκ ακαθαρτοι εσεσθε εν 
αυτοισ44οτι εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων και αγιασθησεσθε και αγιοι εσεσθε οτι αγιοσ ειµι εγω κυριοσ ο θεοσ 
υµων και ου µιανειτε τασ ψυχασ υµων εν πασιν τοισ ερπετοισ τοισ κινουµενοισ επι τησ γησ45οτι εγω ειµι 
κυριοσ ο αναγαγων υµασ εκ γησ αιγυπτου ειναι υµων θεοσ και εσεσθε αγιοι οτι αγιοσ ειµι εγω κυριοσ46ουτοσ 
ο νοµοσ περι των κτηνων και των πετεινων και πασησ ψυχησ τησ κινουµενησ εν τω υδατι και πασησ ψυχησ 
ερπουσησ επι τησ γησ47διαστειλαι ανα µεσον των ακαθαρτων και ανα µεσον των καθαρων και ανα µεσον των 
ζωογονουντων τα εσθιοµενα και ανα µεσον των ζωογονουντων τα µη εσθιοµενα 

Chapter 12
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ γυνη ητισ εαν 
σπερµατισθη και τεκη αρσεν και ακαθαρτοσ εσται επτα ηµερασ κατα τασ ηµερασ του χωρισµου τησ αφεδρου 
αυτησ ακαθαρτοσ εσται3και τη ηµερα τη ογδοη περιτεµει την σαρκα τησ ακροβυστιασ αυτου4και τριακοντα 
ηµερασ και τρεισ καθησεται εν αιµατι ακαθαρτω αυτησ παντοσ αγιου ουχ αψεται και εισ το αγιαστηριον ουκ 
εισελευσεται εωσ αν πληρωθωσιν αι ηµεραι καθαρσεωσ αυτησ5εαν δε θηλυ τεκη και ακαθαρτοσ εσται δισ 
επτα ηµερασ κατα την αφεδρον και εξηκοντα ηµερασ και εξ καθεσθησεται εν αιµατι ακαθαρτω αυτησ6και 
οταν αναπληρωθωσιν αι ηµεραι καθαρσεωσ αυτησ εφ′ υιω η επι θυγατρι προσοισει αµνον ενιαυσιον αµωµον 
εισ ολοκαυτωµα και νεοσσον περιστερασ η τρυγονα περι αµαρτιασ επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου 
προσ τον ιερεα7και προσοισει εναντι κυριου και εξιλασεται περι αυτησ ο ιερευσ και καθαριει αυτην απο τησ 
πηγησ του αιµατοσ αυτησ ουτοσ ο νοµοσ τησ τικτουσησ αρσεν η θηλυ8εαν δε µη ευρισκη η χειρ αυτησ το 
ικανον εισ αµνον και ληµψεται δυο τρυγονασ η δυο νεοσσουσ περιστερων µιαν εισ ολοκαυτωµα και µιαν περι 
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αµαρτιασ και εξιλασεται περι αυτησ ο ιερευσ και καθαρισθησεται 

Chapter 13
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων2ανθρωπω εαν τινι γενηται εν δερµατι χρωτοσ αυτου 
ουλη σηµασιασ τηλαυγησ και γενηται εν δερµατι χρωτοσ αυτου αφη λεπρασ και αχθησεται προσ ααρων τον 
ιερεα η ενα των υιων αυτου των ιερεων3και οψεται ο ιερευσ την αφην εν δερµατι του χρωτοσ αυτου και η θριξ 
εν τη αφη µεταβαλη λευκη και η οψισ τησ αφησ ταπεινη απο του δερµατοσ του χρωτοσ αφη λεπρασ εστιν και 
οψεται ο ιερευσ και µιανει αυτον4εαν δε τηλαυγησ λευκη η εν τω δερµατι του χρωτοσ και ταπεινη µη η η οψισ 
αυτησ απο του δερµατοσ και η θριξ αυτου ου µετεβαλεν τριχα λευκην αυτη δε εστιν αµαυρα και αφοριει ο 
ιερευσ την αφην επτα ηµερασ5και οψεται ο ιερευσ την αφην τη ηµερα τη εβδοµη και ιδου η αφη µενει 
εναντιον αυτου ου µετεπεσεν η αφη εν τω δερµατι και αφοριει αυτον ο ιερευσ επτα ηµερασ το δευτερον6και 
οψεται αυτον ο ιερευσ τη ηµερα τη εβδοµη το δευτερον και ιδου αµαυρα η αφη ου µετεπεσεν η αφη εν τω 
δερµατι καθαριει αυτον ο ιερευσ σηµασια γαρ εστιν και πλυναµενοσ τα ιµατια καθαροσ εσται7εαν δε 
µεταβαλουσα µεταπεση η σηµασια εν τω δερµατι µετα το ιδειν αυτον τον ιερεα του καθαρισαι αυτον και 
οφθησεται το δευτερον τω ιερει8και οψεται αυτον ο ιερευσ και ιδου µετεπεσεν η σηµασια εν τω δερµατι και 
µιανει αυτον ο ιερευσ λεπρα εστιν9και αφη λεπρασ εαν γενηται εν ανθρωπω και ηξει προσ τον ιερεα10και 
οψεται ο ιερευσ και ιδου ουλη λευκη εν τω δερµατι και αυτη µετεβαλεν τριχα λευκην και απο του υγιουσ τησ 
σαρκοσ τησ ζωσησ εν τη ουλη11λεπρα παλαιουµενη εστιν εν τω δερµατι του χρωτοσ εστιν και µιανει αυτον ο 
ιερευσ και αφοριει αυτον οτι ακαθαρτοσ εστιν12εαν δε εξανθουσα εξανθηση η λεπρα εν τω δερµατι και 
καλυψη η λεπρα παν το δερµα τησ αφησ απο κεφαλησ εωσ ποδων καθ′ ολην την ορασιν του ιερεωσ13και 
οψεται ο ιερευσ και ιδου εκαλυψεν η λεπρα παν το δερµα του χρωτοσ και καθαριει αυτον ο ιερευσ την αφην 
οτι παν µετεβαλεν λευκον καθαρον εστιν14και η αν ηµερα οφθη εν αυτω χρωσ ζων µιανθησεται15και οψεται ο 
ιερευσ τον χρωτα τον υγιη και µιανει αυτον ο χρωσ ο υγιησ οτι ακαθαρτοσ εστιν λεπρα εστιν16εαν δε 
αποκαταστη ο χρωσ ο υγιησ και µεταβαλη λευκη και ελευσεται προσ τον ιερεα17και οψεται ο ιερευσ και ιδου 
µετεβαλεν η αφη εισ το λευκον και καθαριει ο ιερευσ την αφην καθαροσ εστιν18και σαρξ εαν γενηται εν τω 
δερµατι αυτου ελκοσ και υγιασθη19και γενηται εν τω τοπω του ελκουσ ουλη λευκη η τηλαυγησ λευκαινουσα 
η πυρριζουσα και οφθησεται τω ιερει20και οψεται ο ιερευσ και ιδου η οψισ ταπεινοτερα του δερµατοσ και η 
θριξ αυτησ µετεβαλεν εισ λευκην και µιανει αυτον ο ιερευσ λεπρα εστιν εν τω ελκει εξηνθησεν21εαν δε ιδη ο 
ιερευσ και ιδου ουκ εστιν εν αυτω θριξ λευκη και ταπεινον µη η απο του δερµατοσ του χρωτοσ και αυτη η 
αµαυρα αφοριει αυτον ο ιερευσ επτα ηµερασ22εαν δε διαχεηται εν τω δερµατι και µιανει αυτον ο ιερευσ αφη 
λεπρασ εστιν εν τω ελκει εξηνθησεν23εαν δε κατα χωραν µεινη το τηλαυγηµα και µη διαχεηται ουλη του 
ελκουσ εστιν και καθαριει αυτον ο ιερευσ24και σαρξ εαν γενηται εν τω δερµατι αυτου κατακαυµα πυροσ και 
γενηται εν τω δερµατι αυτου το υγιασθεν του κατακαυµατοσ αυγαζον τηλαυγεσ λευκον υποπυρριζον η 
εκλευκον25και οψεται αυτον ο ιερευσ και ιδου µετεβαλεν θριξ λευκη εισ το αυγαζον και η οψισ αυτου 
ταπεινη απο του δερµατοσ λεπρα εστιν εν τω κατακαυµατι εξηνθησεν και µιανει αυτον ο ιερευσ αφη λεπρασ 
εστιν26εαν δε ιδη ο ιερευσ και ιδου ουκ εστιν εν τω αυγαζοντι θριξ λευκη και ταπεινον µη η απο του δερµατοσ 
αυτο δε αµαυρον και αφοριει αυτον ο ιερευσ επτα ηµερασ27και οψεται αυτον ο ιερευσ τη ηµερα τη εβδοµη 
εαν δε διαχυσει διαχεηται εν τω δερµατι και µιανει αυτον ο ιερευσ αφη λεπρασ εστιν εν τω ελκει 
εξηνθησεν28εαν δε κατα χωραν µεινη το αυγαζον και µη διαχυθη εν τω δερµατι αυτη δε η αµαυρα η ουλη του 
κατακαυµατοσ εστιν και καθαριει αυτον ο ιερευσ ο γαρ χαρακτηρ του κατακαυµατοσ εστιν29και ανδρι και 
γυναικι εαν γενηται εν αυτοισ αφη λεπρασ εν τη κεφαλη η εν τω πωγωνι30και οψεται ο ιερευσ την αφην και 
ιδου η οψισ αυτησ εγκοιλοτερα του δερµατοσ εν αυτη δε θριξ ξανθιζουσα λεπτη και µιανει αυτον ο ιερευσ 
θραυσµα εστιν λεπρα τησ κεφαλησ η λεπρα του πωγωνοσ εστιν31και εαν ιδη ο ιερευσ την αφην του 
θραυσµατοσ και ιδου ουχ η οψισ εγκοιλοτερα του δερµατοσ και θριξ ξανθιζουσα ουκ εστιν εν αυτη και 
αφοριει ο ιερευσ την αφην του θραυσµατοσ επτα ηµερασ32και οψεται ο ιερευσ την αφην τη ηµερα τη εβδοµη 
και ιδου ου διεχυθη το θραυσµα και θριξ ξανθιζουσα ουκ εστιν εν αυτη και η οψισ του θραυσµατοσ ουκ 
εστιν κοιλη απο του δερµατοσ33και ξυρηθησεται το δερµα το δε θραυσµα ου ξυρηθησεται και αφοριει ο 
ιερευσ το θραυσµα επτα ηµερασ το δευτερον34και οψεται ο ιερευσ το θραυσµα τη ηµερα τη εβδοµη και ιδου 
ου διεχυθη το θραυσµα εν τω δερµατι µετα το ξυρηθηναι αυτον και η οψισ του θραυσµατοσ ουκ εστιν κοιλη 
απο του δερµατοσ και καθαριει αυτον ο ιερευσ και πλυναµενοσ τα ιµατια καθαροσ εσται35εαν δε διαχυσει 
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διαχεηται το θραυσµα εν τω δερµατι µετα το καθαρισθηναι αυτον36και οψεται ο ιερευσ και ιδου διακεχυται 
το θραυσµα εν τω δερµατι ουκ επισκεψεται ο ιερευσ περι τησ τριχοσ τησ ξανθησ οτι ακαθαρτοσ εστιν37εαν δε 
ενωπιον µεινη το θραυσµα επι χωρασ και θριξ µελαινα ανατειλη εν αυτω υγιακεν το θραυσµα καθαροσ εστιν 
και καθαριει αυτον ο ιερευσ38και ανδρι η γυναικι εαν γενηται εν δερµατι τησ σαρκοσ αυτου αυγασµατα 
αυγαζοντα λευκαθιζοντα39και οψεται ο ιερευσ και ιδου εν δερµατι τησ σαρκοσ αυτου αυγασµατα αυγαζοντα 
λευκαθιζοντα αλφοσ εστιν καθαροσ εστιν εξανθει εν τω δερµατι τησ σαρκοσ αυτου καθαροσ εστιν40εαν δε 
τινι µαδηση η κεφαλη αυτου φαλακροσ εστιν καθαροσ εστιν41εαν δε κατα προσωπον µαδηση η κεφαλη αυτου 
αναφαλαντοσ εστιν καθαροσ εστιν42εαν δε γενηται εν τω φαλακρωµατι αυτου η εν τω αναφαλαντωµατι αυτου 
αφη λευκη η πυρριζουσα λεπρα εστιν εν τω φαλακρωµατι αυτου η εν τω αναφαλαντωµατι αυτου43και οψεται 
αυτον ο ιερευσ και ιδου η οψισ τησ αφησ λευκη πυρριζουσα εν τω φαλακρωµατι αυτου η εν τω 
αναφαλαντωµατι αυτου ωσ ειδοσ λεπρασ εν δερµατι τησ σαρκοσ αυτου44ανθρωποσ λεπροσ εστιν µιανσει 
µιανει αυτον ο ιερευσ εν τη κεφαλη αυτου η αφη αυτου45και ο λεπροσ εν ω εστιν η αφη τα ιµατια αυτου εστω 
παραλελυµενα και η κεφαλη αυτου ακατακαλυπτοσ και περι το στοµα αυτου περιβαλεσθω και ακαθαρτοσ 
κεκλησεται46πασασ τασ ηµερασ οσασ αν η επ′ αυτου η αφη ακαθαρτοσ ων ακαθαρτοσ εσται κεχωρισµενοσ 
καθησεται εξω τησ παρεµβολησ εσται αυτου η διατριβη47και ιµατιω εαν γενηται εν αυτω αφη λεπρασ εν 
ιµατιω ερεω η εν ιµατιω στιππυινω48η εν στηµονι η εν κροκη η εν τοισ λινοισ η εν τοισ ερεοισ η εν δερµατι η 
εν παντι εργασιµω δερµατι49και γενηται η αφη χλωριζουσα η πυρριζουσα εν τω δερµατι η εν τω ιµατιω η εν τω 
στηµονι η εν τη κροκη η εν παντι σκευει εργασιµω δερµατοσ αφη λεπρασ εστιν και δειξει τω ιερει50και οψεται 
ο ιερευσ την αφην και αφοριει ο ιερευσ την αφην επτα ηµερασ51και οψεται ο ιερευσ την αφην τη ηµερα τη 
εβδοµη εαν δε διαχεηται η αφη εν τω ιµατιω η εν τω στηµονι η εν τη κροκη η εν τω δερµατι κατα παντα οσα 
αν ποιηθη δερµατα εν τη εργασια λεπρα εµµονοσ εστιν η αφη ακαθαρτοσ εστιν52κατακαυσει το ιµατιον η τον 
στηµονα η την κροκην εν τοισ ερεοισ η εν τοισ λινοισ η εν παντι σκευει δερµατινω εν ω εαν η εν αυτω η αφη 
οτι λεπρα εµµονοσ εστιν εν πυρι κατακαυθησεται53εαν δε ιδη ο ιερευσ και µη διαχεηται η αφη εν τω ιµατιω η 
εν τω στηµονι η εν τη κροκη η εν παντι σκευει δερµατινω54και συνταξει ο ιερευσ και πλυνει εφ′ ου εαν η επ′ 
αυτου η αφη και αφοριει ο ιερευσ την αφην επτα ηµερασ το δευτερον55και οψεται ο ιερευσ µετα το πλυθηναι 
αυτο την αφην και ηδε µη µετεβαλεν την οψιν η αφη και η αφη ου διαχειται ακαθαρτον εστιν εν πυρι 
κατακαυθησεται εστηρισται εν τω ιµατιω η εν τω στηµονι η εν τη κροκη56και εαν ιδη ο ιερευσ και η αµαυρα 
η αφη µετα το πλυθηναι αυτο απορρηξει αυτο απο του ιµατιου η απο του δερµατοσ η απο του στηµονοσ η 
απο τησ κροκησ57εαν δε οφθη ετι εν τω ιµατιω η εν τω στηµονι η εν τη κροκη η εν παντι σκευει δερµατινω 
λεπρα εξανθουσα εστιν εν πυρι κατακαυθησεται εν ω εστιν η αφη58και το ιµατιον η ο στηµων η η κροκη η 
παν σκευοσ δερµατινον ο πλυθησεται και αποστησεται απ′ αυτου η αφη και πλυθησεται το δευτερον και 
καθαρον εσται59ουτοσ ο νοµοσ αφησ λεπρασ ιµατιου ερεου η στιππυινου η στηµονοσ η κροκησ η παντοσ 
σκευουσ δερµατινου εισ το καθαρισαι αυτο η µιαναι αυτο 

Chapter 14
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2ουτοσ ο νοµοσ του λεπρου η αν ηµερα καθαρισθη και 
προσαχθησεται προσ τον ιερεα3και εξελευσεται ο ιερευσ εξω τησ παρεµβολησ και οψεται ο ιερευσ και ιδου 
ιαται η αφη τησ λεπρασ απο του λεπρου4και προσταξει ο ιερευσ και ληµψονται τω κεκαθαρισµενω δυο 
ορνιθια ζωντα καθαρα και ξυλον κεδρινον και κεκλωσµενον κοκκινον και υσσωπον5και προσταξει ο ιερευσ 
και σφαξουσιν το ορνιθιον το εν εισ αγγειον οστρακινον εφ′ υδατι ζωντι6και το ορνιθιον το ζων ληµψεται 
αυτο και το ξυλον το κεδρινον και το κλωστον κοκκινον και τον υσσωπον και βαψει αυτα και το ορνιθιον το 
ζων εισ το αιµα του ορνιθιου του σφαγεντοσ εφ′ υδατι ζωντι7και περιρρανει επι τον καθαρισθεντα απο τησ 
λεπρασ επτακισ και καθαροσ εσται και εξαποστελει το ορνιθιον το ζων εισ το πεδιον8και πλυνει ο 
καθαρισθεισ τα ιµατια αυτου και ξυρηθησεται αυτου πασαν την τριχα και λουσεται εν υδατι και καθαροσ 
εσται και µετα ταυτα εισελευσεται εισ την παρεµβολην και διατριψει εξω του οικου αυτου επτα ηµερασ9και 
εσται τη ηµερα τη εβδοµη ξυρηθησεται πασαν την τριχα αυτου την κεφαλην αυτου και τον πωγωνα και τασ 
οφρυασ και πασαν την τριχα αυτου ξυρηθησεται και πλυνει τα ιµατια και λουσεται το σωµα αυτου υδατι και 
καθαροσ εσται10και τη ηµερα τη ογδοη ληµψεται δυο αµνουσ ενιαυσιουσ αµωµουσ και προβατον ενιαυσιον 
αµωµον και τρια δεκατα σεµιδαλεωσ εισ θυσιαν πεφυραµενησ εν ελαιω και κοτυλην ελαιου µιαν11και στησει 
ο ιερευσ ο καθαριζων τον ανθρωπον τον καθαριζοµενον και ταυτα εναντι κυριου επι την θυραν τησ σκηνησ 
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του µαρτυριου12και ληµψεται ο ιερευσ τον αµνον τον ενα και προσαξει αυτον τησ πληµµελειασ και την 
κοτυλην του ελαιου και αφοριει αυτο αφορισµα εναντι κυριου13και σφαξουσιν τον αµνον εν τοπω ου 
σφαζουσιν τα ολοκαυτωµατα και τα περι αµαρτιασ εν τοπω αγιω εστιν γαρ το περι αµαρτιασ ωσπερ το τησ 
πληµµελειασ εστιν τω ιερει αγια αγιων εστιν14και ληµψεται ο ιερευσ απο του αιµατοσ του τησ πληµµελειασ 
και επιθησει ο ιερευσ επι τον λοβον του ωτοσ του καθαριζοµενου του δεξιου και επι το ακρον τησ χειροσ τησ 
δεξιασ και επι το ακρον του ποδοσ του δεξιου15και λαβων ο ιερευσ απο τησ κοτυλησ του ελαιου επιχεει επι 
την χειρα του ιερεωσ την αριστεραν16και βαψει τον δακτυλον τον δεξιον απο του ελαιου του οντοσ επι τησ 
χειροσ τησ αριστερασ και ρανει επτακισ τω δακτυλω εναντι κυριου17το δε καταλειφθεν ελαιον το ον εν τη 
χειρι επιθησει ο ιερευσ επι τον λοβον του ωτοσ του καθαριζοµενου του δεξιου και επι το ακρον τησ χειροσ 
τησ δεξιασ και επι το ακρον του ποδοσ του δεξιου επι τον τοπον του αιµατοσ του τησ πληµµελειασ18το δε 
καταλειφθεν ελαιον το επι τησ χειροσ του ιερεωσ επιθησει ο ιερευσ επι την κεφαλην του καθαρισθεντοσ και 
εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ εναντι κυριου19και ποιησει ο ιερευσ το περι τησ αµαρτιασ και εξιλασεται ο 
ιερευσ περι του ακαθαρτου του καθαριζοµενου απο τησ αµαρτιασ αυτου και µετα τουτο σφαξει ο ιερευσ το 
ολοκαυτωµα20και ανοισει ο ιερευσ το ολοκαυτωµα και την θυσιαν επι το θυσιαστηριον εναντι κυριου και 
εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ και καθαρισθησεται21εαν δε πενηται και η χειρ αυτου µη ευρισκη ληµψεται 
αµνον ενα εισ ο επληµµελησεν εισ αφαιρεµα ωστε εξιλασασθαι περι αυτου και δεκατον σεµιδαλεωσ 
πεφυραµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν και κοτυλην ελαιου µιαν22και δυο τρυγονασ η δυο νεοσσουσ περιστερων 
οσα ευρεν η χειρ αυτου και εσται η µια περι αµαρτιασ και η µια εισ ολοκαυτωµα23και προσοισει αυτα τη 
ηµερα τη ογδοη εισ το καθαρισαι αυτον προσ τον ιερεα επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου εναντι 
κυριου24και λαβων ο ιερευσ τον αµνον τησ πληµµελειασ και την κοτυλην του ελαιου επιθησει αυτα επιθεµα 
εναντι κυριου25και σφαξει τον αµνον τησ πληµµελειασ και ληµψεται ο ιερευσ απο του αιµατοσ του τησ 
πληµµελειασ και επιθησει επι τον λοβον του ωτοσ του καθαριζοµενου του δεξιου και επι το ακρον τησ χειροσ 
τησ δεξιασ και επι το ακρον του ποδοσ του δεξιου26και απο του ελαιου επιχεει ο ιερευσ επι την χειρα του 
ιερεωσ την αριστεραν27και ρανει ο ιερευσ τω δακτυλω τω δεξιω απο του ελαιου του εν τη χειρι αυτου τη 
αριστερα επτακισ εναντι κυριου28και επιθησει ο ιερευσ απο του ελαιου του επι τησ χειροσ αυτου επι τον 
λοβον του ωτοσ του καθαριζοµενου του δεξιου και επι το ακρον τησ χειροσ αυτου τησ δεξιασ και επι το 
ακρον του ποδοσ αυτου του δεξιου επι τον τοπον του αιµατοσ του τησ πληµµελειασ29το δε καταλειφθεν απο 
του ελαιου το ον επι τησ χειροσ του ιερεωσ επιθησει επι την κεφαλην του καθαρισθεντοσ και εξιλασεται περι 
αυτου ο ιερευσ εναντι κυριου30και ποιησει µιαν των τρυγονων η απο των νεοσσων των περιστερων καθοτι 
ευρεν αυτου η χειρ31την µιαν περι αµαρτιασ και την µιαν εισ ολοκαυτωµα συν τη θυσια και εξιλασεται ο 
ιερευσ περι του καθαριζοµενου εναντι κυριου32ουτοσ ο νοµοσ εν ω εστιν η αφη τησ λεπρασ και του µη 
ευρισκοντοσ τη χειρι εισ τον καθαρισµον αυτου33και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων34ωσ 
αν εισελθητε εισ την γην των χαναναιων ην εγω διδωµι υµιν εν κτησει και δωσω αφην λεπρασ εν ταισ οικιαισ 
τησ γησ τησ εγκτητου υµιν35και ηξει τινοσ αυτου η οικια και αναγγελει τω ιερει λεγων ωσπερ αφη εωραται 
µου εν τη οικια36και προσταξει ο ιερευσ αποσκευασαι την οικιαν προ του εισελθοντα ιδειν τον ιερεα την 
αφην και ου µη ακαθαρτα γενηται οσα εαν η εν τη οικια και µετα ταυτα εισελευσεται ο ιερευσ καταµαθειν 
την οικιαν37και οψεται την αφην εν τοισ τοιχοισ τησ οικιασ κοιλαδασ χλωριζουσασ η πυρριζουσασ και η 
οψισ αυτων ταπεινοτερα των τοιχων38και εξελθων ο ιερευσ εκ τησ οικιασ επι την θυραν τησ οικιασ και 
αφοριει ο ιερευσ την οικιαν επτα ηµερασ39και επανηξει ο ιερευσ τη ηµερα τη εβδοµη και οψεται την οικιαν 
και ιδου ου διεχυθη η αφη εν τοισ τοιχοισ τησ οικιασ40και προσταξει ο ιερευσ και εξελουσιν τουσ λιθουσ εν 
οισ εστιν η αφη και εκβαλουσιν αυτουσ εξω τησ πολεωσ εισ τοπον ακαθαρτον41και αποξυσουσιν την οικιαν 
εσωθεν κυκλω και εκχεουσιν τον χουν εξω τησ πολεωσ εισ τοπον ακαθαρτον42και ληµψονται λιθουσ 
απεξυσµενουσ ετερουσ και αντιθησουσιν αντι των λιθων και χουν ετερον ληµψονται και εξαλειψουσιν την 
οικιαν43εαν δε επελθη παλιν αφη και ανατειλη εν τη οικια µετα το εξελειν τουσ λιθουσ και µετα το 
αποξυσθηναι την οικιαν και µετα το εξαλειφθηναι44και εισελευσεται ο ιερευσ και οψεται ει διακεχυται η αφη 
εν τη οικια λεπρα εµµονοσ εστιν εν τη οικια ακαθαρτοσ εστιν45και καθελουσιν την οικιαν και τα ξυλα αυτησ 
και τουσ λιθουσ αυτησ και παντα τον χουν εξοισουσιν εξω τησ πολεωσ εισ τοπον ακαθαρτον46και ο 
εισπορευοµενοσ εισ την οικιαν πασασ τασ ηµερασ ασ αφωρισµενη εστιν ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ47και 
ο κοιµωµενοσ εν τη οικια πλυνει τα ιµατια αυτου και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ και ο εσθων εν τη οικια 
πλυνει τα ιµατια αυτου και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ48εαν δε παραγενοµενοσ εισελθη ο ιερευσ και ιδη 
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και ιδου διαχυσει ου διαχειται η αφη εν τη οικια µετα το εξαλειφθηναι την οικιαν και καθαριει ο ιερευσ την 
οικιαν οτι ιαθη η αφη49και ληµψεται αφαγνισαι την οικιαν δυο ορνιθια ζωντα καθαρα και ξυλον κεδρινον και 
κεκλωσµενον κοκκινον και υσσωπον50και σφαξει το ορνιθιον το εν εισ σκευοσ οστρακινον εφ′ υδατι 
ζωντι51και ληµψεται το ξυλον το κεδρινον και το κεκλωσµενον κοκκινον και τον υσσωπον και το ορνιθιον το 
ζων και βαψει αυτο εισ το αιµα του ορνιθιου του εσφαγµενου εφ′ υδατι ζωντι και περιρρανει εν αυτοισ επι την 
οικιαν επτακισ52και αφαγνιει την οικιαν εν τω αιµατι του ορνιθιου και εν τω υδατι τω ζωντι και εν τω ορνιθιω 
τω ζωντι και εν τω ξυλω τω κεδρινω και εν τω υσσωπω και εν τω κεκλωσµενω κοκκινω53και εξαποστελει το 
ορνιθιον το ζων εξω τησ πολεωσ εισ το πεδιον και εξιλασεται περι τησ οικιασ και καθαρα εσται54ουτοσ ο 
νοµοσ κατα πασαν αφην λεπρασ και θραυσµατοσ55και τησ λεπρασ ιµατιου και οικιασ56και ουλησ και 
σηµασιασ και του αυγαζοντοσ57και του εξηγησασθαι η ηµερα ακαθαρτον και η ηµερα καθαρισθησεται 
ουτοσ ο νοµοσ τησ λεπρασ 

Chapter 15
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ αυτοισ ανδρι 
ανδρι ω εαν γενηται ρυσισ εκ του σωµατοσ αυτου η ρυσισ αυτου ακαθαρτοσ εστιν3και ουτοσ ο νοµοσ τησ 
ακαθαρσιασ αυτου ρεων γονον εκ σωµατοσ αυτου εκ τησ ρυσεωσ ησ συνεστηκεν το σωµα αυτου δια τησ 
ρυσεωσ αυτη η ακαθαρσια αυτου εν αυτω πασαι αι ηµεραι ρυσεωσ σωµατοσ αυτου η συνεστηκεν το σωµα 
αυτου δια τησ ρυσεωσ ακαθαρσια αυτου εστιν4πασα κοιτη εφ′ η εαν κοιµηθη επ′ αυτησ ο γονορρυησ 
ακαθαρτοσ εστιν και παν σκευοσ εφ′ ο εαν καθιση επ′ αυτο ο γονορρυησ ακαθαρτον εσται5και ανθρωποσ οσ 
αν αψηται τησ κοιτησ αυτου πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ 
εσπερασ6και ο καθηµενοσ επι του σκευουσ εφ′ ο εαν καθιση ο γονορρυησ πλυνει τα ιµατια αυτου και 
λουσεται υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ7και ο απτοµενοσ του χρωτοσ του γονορρυουσ πλυνει τα 
ιµατια και λουσεται υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ8εαν δε προσσιελιση ο γονορρυησ επι τον 
καθαρον πλυνει τα ιµατια και λουσεται υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ9και παν επισαγµα ονου εφ′ 
ο αν επιβη επ′ αυτο ο γονορρυησ ακαθαρτον εσται εωσ εσπερασ10και πασ ο απτοµενοσ οσα εαν η υποκατω 
αυτου ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ και ο αιρων αυτα πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και 
ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ11και οσων εαν αψηται ο γονορρυησ και τασ χειρασ ου νενιπται πλυνει τα 
ιµατια και λουσεται το σωµα υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ12και σκευοσ οστρακινον ου αν αψηται 
ο γονορρυησ συντριβησεται και σκευοσ ξυλινον νιφησεται υδατι και καθαρον εσται13εαν δε καθαρισθη ο 
γονορρυησ εκ τησ ρυσεωσ αυτου και εξαριθµησεται αυτω επτα ηµερασ εισ τον καθαρισµον και πλυνει τα 
ιµατια αυτου και λουσεται το σωµα υδατι και καθαροσ εσται14και τη ηµερα τη ογδοη ληµψεται εαυτω δυο 
τρυγονασ η δυο νεοσσουσ περιστερων και οισει αυτα εναντι κυριου επι τασ θυρασ τησ σκηνησ του 
µαρτυριου και δωσει αυτα τω ιερει15και ποιησει αυτα ο ιερευσ µιαν περι αµαρτιασ και µιαν εισ ολοκαυτωµα 
και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ εναντι κυριου απο τησ ρυσεωσ αυτου16και ανθρωποσ ω εαν εξελθη εξ 
αυτου κοιτη σπερµατοσ και λουσεται υδατι παν το σωµα αυτου και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ17και παν 
ιµατιον και παν δερµα εφ′ ο εαν η επ′ αυτο κοιτη σπερµατοσ και πλυθησεται υδατι και ακαθαρτον εσται εωσ 
εσπερασ18και γυνη εαν κοιµηθη ανηρ µετ′ αυτησ κοιτην σπερµατοσ και λουσονται υδατι και ακαθαρτοι 
εσονται εωσ εσπερασ19και γυνη ητισ εαν η ρεουσα αιµατι εσται η ρυσισ αυτησ εν τω σωµατι αυτησ επτα 
ηµερασ εσται εν τη αφεδρω αυτησ πασ ο απτοµενοσ αυτησ ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ20και παν εφ′ ο αν 
κοιταζηται επ′ αυτο εν τη αφεδρω αυτησ ακαθαρτον εσται και παν εφ′ ο αν επικαθιση επ′ αυτο ακαθαρτον 
εσται21και πασ οσ εαν αψηται τησ κοιτησ αυτησ πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται το σωµα αυτου υδατι 
και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ22και πασ ο απτοµενοσ παντοσ σκευουσ ου εαν καθιση επ′ αυτο πλυνει τα 
ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ23εαν δε εν τη κοιτη αυτησ ουσησ η επι 
του σκευουσ ου εαν καθιση επ′ αυτω εν τω απτεσθαι αυτον αυτησ ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ24εαν δε 
κοιτη τισ κοιµηθη µετ′ αυτησ και γενηται η ακαθαρσια αυτησ επ′ αυτω και ακαθαρτοσ εσται επτα ηµερασ 
και πασα κοιτη εφ′ η αν κοιµηθη επ′ αυτησ ακαθαρτοσ εσται25και γυνη εαν ρεη ρυσει αιµατοσ ηµερασ 
πλειουσ ουκ εν καιρω τησ αφεδρου αυτησ εαν και ρεη µετα την αφεδρον αυτησ πασαι αι ηµεραι ρυσεωσ 
ακαθαρσιασ αυτησ καθαπερ αι ηµεραι τησ αφεδρου ακαθαρτοσ εσται26και πασαν κοιτην εφ′ ην αν κοιµηθη 
επ′ αυτησ πασασ τασ ηµερασ τησ ρυσεωσ κατα την κοιτην τησ αφεδρου εσται αυτη και παν σκευοσ εφ′ ο εαν 
καθιση επ′ αυτο ακαθαρτον εσται κατα την ακαθαρσιαν τησ αφεδρου27πασ ο απτοµενοσ αυτησ ακαθαρτοσ 
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εσται και πλυνει τα ιµατια και λουσεται το σωµα υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ28εαν δε 
καθαρισθη απο τησ ρυσεωσ και εξαριθµησεται αυτη επτα ηµερασ και µετα ταυτα καθαρισθησεται29και τη 
ηµερα τη ογδοη ληµψεται αυτη δυο τρυγονασ η δυο νεοσσουσ περιστερων και οισει αυτα προσ τον ιερεα επι 
την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου30και ποιησει ο ιερευσ την µιαν περι αµαρτιασ και την µιαν εισ 
ολοκαυτωµα και εξιλασεται περι αυτησ ο ιερευσ εναντι κυριου απο ρυσεωσ ακαθαρσιασ αυτησ31και 
ευλαβεισ ποιησετε τουσ υιουσ ισραηλ απο των ακαθαρσιων αυτων και ουκ αποθανουνται δια την 
ακαθαρσιαν αυτων εν τω µιαινειν αυτουσ την σκηνην µου την εν αυτοισ32ουτοσ ο νοµοσ του γονορρυουσ και 
εαν τινι εξελθη εξ αυτου κοιτη σπερµατοσ ωστε µιανθηναι εν αυτη33και τη αιµορροουση εν τη αφεδρω αυτησ 
και ο γονορρυησ εν τη ρυσει αυτου τω αρσενι η τη θηλεια και τω ανδρι οσ αν κοιµηθη µετα αποκαθηµενησ 

Chapter 16
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην µετα το τελευτησαι τουσ δυο υιουσ ααρων εν τω προσαγειν αυτουσ πυρ 
αλλοτριον εναντι κυριου και ετελευτησαν2και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λαλησον προσ ααρων τον αδελφον 
σου και µη εισπορευεσθω πασαν ωραν εισ το αγιον εσωτερον του καταπετασµατοσ εισ προσωπον του 
ιλαστηριου ο εστιν επι τησ κιβωτου του µαρτυριου και ουκ αποθανειται εν γαρ νεφελη οφθησοµαι επι του 
ιλαστηριου3ουτωσ εισελευσεται ααρων εισ το αγιον εν µοσχω εκ βοων περι αµαρτιασ και κριον εισ 
ολοκαυτωµα4και χιτωνα λινουν ηγιασµενον ενδυσεται και περισκελεσ λινουν εσται επι του χρωτοσ αυτου και 
ζωνη λινη ζωσεται και κιδαριν λινην περιθησεται ιµατια αγια εστιν και λουσεται υδατι παν το σωµα αυτου 
και ενδυσεται αυτα5και παρα τησ συναγωγησ των υιων ισραηλ ληµψεται δυο χιµαρουσ εξ αιγων περι 
αµαρτιασ και κριον ενα εισ ολοκαυτωµα6και προσαξει ααρων τον µοσχον τον περι τησ αµαρτιασ αυτου και 
εξιλασεται περι αυτου και του οικου αυτου7και ληµψεται τουσ δυο χιµαρουσ και στησει αυτουσ εναντι 
κυριου παρα την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου8και επιθησει ααρων επι τουσ δυο χιµαρουσ κληρον ενα 
τω κυριω και κληρον ενα τω αποποµπαιω9και προσαξει ααρων τον χιµαρον εφ′ ον επηλθεν επ′ αυτον ο κληροσ 
τω κυριω και προσοισει περι αµαρτιασ10και τον χιµαρον εφ′ ον επηλθεν επ′ αυτον ο κληροσ του αποποµπαιου 
στησει αυτον ζωντα εναντι κυριου του εξιλασασθαι επ′ αυτου ωστε αποστειλαι αυτον εισ την αποποµπην 
αφησει αυτον εισ την ερηµον11και προσαξει ααρων τον µοσχον τον περι τησ αµαρτιασ τον αυτου και του 
οικου αυτου µονον και εξιλασεται περι αυτου και του οικου αυτου και σφαξει τον µοσχον τον περι τησ 
αµαρτιασ τον αυτου12και ληµψεται το πυρειον πληρεσ ανθρακων πυροσ απο του θυσιαστηριου του απεναντι 
κυριου και πλησει τασ χειρασ θυµιαµατοσ συνθεσεωσ λεπτησ και εισοισει εσωτερον του 
καταπετασµατοσ13και επιθησει το θυµιαµα επι το πυρ εναντι κυριου και καλυψει η ατµισ του θυµιαµατοσ το 
ιλαστηριον το επι των µαρτυριων και ουκ αποθανειται14και ληµψεται απο του αιµατοσ του µοσχου και ρανει 
τω δακτυλω επι το ιλαστηριον κατα ανατολασ κατα προσωπον του ιλαστηριου ρανει επτακισ απο του 
αιµατοσ τω δακτυλω15και σφαξει τον χιµαρον τον περι τησ αµαρτιασ τον περι του λαου εναντι κυριου και 
εισοισει απο του αιµατοσ αυτου εσωτερον του καταπετασµατοσ και ποιησει το αιµα αυτου ον τροπον 
εποιησεν το αιµα του µοσχου και ρανει το αιµα αυτου επι το ιλαστηριον κατα προσωπον του ιλαστηριου16και 
εξιλασεται το αγιον απο των ακαθαρσιων των υιων ισραηλ και απο των αδικηµατων αυτων περι πασων των 
αµαρτιων αυτων και ουτω ποιησει τη σκηνη του µαρτυριου τη εκτισµενη εν αυτοισ εν µεσω τησ ακαθαρσιασ 
αυτων17και πασ ανθρωποσ ουκ εσται εν τη σκηνη του µαρτυριου εισπορευοµενου αυτου εξιλασασθαι εν τω 
αγιω εωσ αν εξελθη και εξιλασεται περι αυτου και του οικου αυτου και περι πασησ συναγωγησ υιων 
ισραηλ18και εξελευσεται επι το θυσιαστηριον το ον απεναντι κυριου και εξιλασεται επ′ αυτου και ληµψεται 
απο του αιµατοσ του µοσχου και απο του αιµατοσ του χιµαρου και επιθησει επι τα κερατα του θυσιαστηριου 
κυκλω19και ρανει επ′ αυτου απο του αιµατοσ τω δακτυλω επτακισ και καθαριει αυτο και αγιασει αυτο απο 
των ακαθαρσιων των υιων ισραηλ20και συντελεσει εξιλασκοµενοσ το αγιον και την σκηνην του µαρτυριου 
και το θυσιαστηριον και περι των ιερεων καθαριει και προσαξει τον χιµαρον τον ζωντα21και επιθησει ααρων 
τασ χειρασ αυτου επι την κεφαλην του χιµαρου του ζωντοσ και εξαγορευσει επ′ αυτου πασασ τασ ανοµιασ 
των υιων ισραηλ και πασασ τασ αδικιασ αυτων και πασασ τασ αµαρτιασ αυτων και επιθησει αυτασ επι την 
κεφαλην του χιµαρου του ζωντοσ και εξαποστελει εν χειρι ανθρωπου ετοιµου εισ την ερηµον22και ληµψεται ο 
χιµαροσ εφ′ εαυτω τασ αδικιασ αυτων εισ γην αβατον και εξαποστελει τον χιµαρον εισ την ερηµον23και 
εισελευσεται ααρων εισ την σκηνην του µαρτυριου και εκδυσεται την στολην την λινην ην ενεδεδυκει 
εισπορευοµενου αυτου εισ το αγιον και αποθησει αυτην εκει24και λουσεται το σωµα αυτου υδατι εν τοπω 
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αγιω και ενδυσεται την στολην αυτου και εξελθων ποιησει το ολοκαρπωµα αυτου και το ολοκαρπωµα του 
λαου και εξιλασεται περι αυτου και περι του οικου αυτου και περι του λαου ωσ περι των ιερεων25και το στεαρ 
το περι των αµαρτιων ανοισει επι το θυσιαστηριον26και ο εξαποστελλων τον χιµαρον τον διεσταλµενον εισ 
αφεσιν πλυνει τα ιµατια και λουσεται το σωµα αυτου υδατι και µετα ταυτα εισελευσεται εισ την 
παρεµβολην27και τον µοσχον τον περι τησ αµαρτιασ και τον χιµαρον τον περι τησ αµαρτιασ ων το αιµα 
εισηνεχθη εξιλασασθαι εν τω αγιω εξοισουσιν αυτα εξω τησ παρεµβολησ και κατακαυσουσιν αυτα εν πυρι 
και τα δερµατα αυτων και τα κρεα αυτων και την κοπρον αυτων28ο δε κατακαιων αυτα πλυνει τα ιµατια και 
λουσεται το σωµα αυτου υδατι και µετα ταυτα εισελευσεται εισ την παρεµβολην29και εσται τουτο υµιν 
νοµιµον αιωνιον εν τω µηνι τω εβδοµω δεκατη του µηνοσ ταπεινωσατε τασ ψυχασ υµων και παν εργον ου 
ποιησετε ο αυτοχθων και ο προσηλυτοσ ο προσκειµενοσ εν υµιν30εν γαρ τη ηµερα ταυτη εξιλασεται περι 
υµων καθαρισαι υµασ απο πασων των αµαρτιων υµων εναντι κυριου και καθαρισθησεσθε31σαββατα 
σαββατων αναπαυσισ αυτη εσται υµιν και ταπεινωσετε τασ ψυχασ υµων νοµιµον αιωνιον32εξιλασεται ο 
ιερευσ ον αν χρισωσιν αυτον και ον αν τελειωσουσιν τασ χειρασ αυτου ιερατευειν µετα τον πατερα αυτου 
και ενδυσεται την στολην την λινην στολην αγιαν33και εξιλασεται το αγιον του αγιου και την σκηνην του 
µαρτυριου και το θυσιαστηριον εξιλασεται και περι των ιερεων και περι πασησ συναγωγησ εξιλασεται34και 
εσται τουτο υµιν νοµιµον αιωνιον εξιλασκεσθαι περι των υιων ισραηλ απο πασων των αµαρτιων αυτων απαξ 
του ενιαυτου ποιηθησεται καθαπερ συνεταξεν κυριοσ τω µωυση 

Chapter 17
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον προσ ααρων και προσ τουσ υιουσ αυτου και προσ 
παντασ υιουσ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ τουτο το ρηµα ο ενετειλατο κυριοσ λεγων3ανθρωποσ ανθρωποσ 
των υιων ισραηλ η των προσηλυτων των προσκειµενων εν υµιν οσ αν σφαξη µοσχον η προβατον η αιγα εν τη 
παρεµβολη και οσ αν σφαξη εξω τησ παρεµβολησ4και επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου µη ενεγκη 
ωστε ποιησαι αυτο εισ ολοκαυτωµα η σωτηριον κυριω δεκτον εισ οσµην ευωδιασ και οσ αν σφαξη εξω και επι 
την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου µη ενεγκη αυτο ωστε µη προσενεγκαι δωρον κυριω απεναντι τησ 
σκηνησ κυριου και λογισθησεται τω ανθρωπω εκεινω αιµα αιµα εξεχεεν εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ 
του λαου αυτησ5οπωσ αναφερωσιν οι υιοι ισραηλ τασ θυσιασ αυτων οσασ αν αυτοι σφαξουσιν εν τοισ 
πεδιοισ και οισουσιν τω κυριω επι τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου προσ τον ιερεα και θυσουσιν 
θυσιαν σωτηριου τω κυριω αυτα6και προσχεει ο ιερευσ το αιµα επι το θυσιαστηριον κυκλω απεναντι κυριου 
παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και ανοισει το στεαρ εισ οσµην ευωδιασ κυριω7και ου θυσουσιν 
ετι τασ θυσιασ αυτων τοισ µαταιοισ οισ αυτοι εκπορνευουσιν οπισω αυτων νοµιµον αιωνιον εσται υµιν εισ 
τασ γενεασ υµων8και ερεισ προσ αυτουσ ανθρωποσ ανθρωποσ των υιων ισραηλ και απο των υιων των 
προσηλυτων των προσκειµενων εν υµιν οσ αν ποιηση ολοκαυτωµα η θυσιαν9και επι την θυραν τησ σκηνησ 
του µαρτυριου µη ενεγκη ποιησαι αυτο τω κυριω εξολεθρευθησεται ο ανθρωποσ εκεινοσ εκ του λαου 
αυτου10και ανθρωποσ ανθρωποσ των υιων ισραηλ η των προσηλυτων των προσκειµενων εν υµιν οσ αν φαγη 
παν αιµα και επιστησω το προσωπον µου επι την ψυχην την εσθουσαν το αιµα και απολω αυτην εκ του λαου 
αυτησ11η γαρ ψυχη πασησ σαρκοσ αιµα αυτου εστιν και εγω δεδωκα αυτο υµιν επι του θυσιαστηριου 
εξιλασκεσθαι περι των ψυχων υµων το γαρ αιµα αυτου αντι τησ ψυχησ εξιλασεται12δια τουτο ειρηκα τοισ 
υιοισ ισραηλ πασα ψυχη εξ υµων ου φαγεται αιµα και ο προσηλυτοσ ο προσκειµενοσ εν υµιν ου φαγεται 
αιµα13και ανθρωποσ ανθρωποσ των υιων ισραηλ και των προσηλυτων των προσκειµενων εν υµιν οσ αν 
θηρευση θηρευµα θηριον η πετεινον ο εσθεται και εκχεει το αιµα και καλυψει αυτο τη γη14η γαρ ψυχη πασησ 
σαρκοσ αιµα αυτου εστιν και ειπα τοισ υιοισ ισραηλ αιµα πασησ σαρκοσ ου φαγεσθε οτι η ψυχη πασησ 
σαρκοσ αιµα αυτου εστιν πασ ο εσθων αυτο εξολεθρευθησεται15και πασα ψυχη ητισ φαγεται θνησιµαιον η 
θηριαλωτον εν τοισ αυτοχθοσιν η εν τοισ προσηλυτοισ πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και 
ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ και καθαροσ εσται16εαν δε µη πλυνη τα ιµατια και το σωµα µη λουσηται 
υδατι και ληµψεται ανοµηµα αυτου 

Chapter 18
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ εγω κυριοσ ο θεοσ 
υµων3κατα τα επιτηδευµατα γησ αιγυπτου εν η κατωκησατε επ′ αυτη ου ποιησετε και κατα τα επιτηδευµατα 
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γησ χανααν εισ ην εγω εισαγω υµασ εκει ου ποιησετε και τοισ νοµιµοισ αυτων ου πορευσεσθε4τα κριµατα µου 
ποιησετε και τα προσταγµατα µου φυλαξεσθε πορευεσθαι εν αυτοισ εγω κυριοσ ο θεοσ υµων5και φυλαξεσθε 
παντα τα προσταγµατα µου και παντα τα κριµατα µου και ποιησετε αυτα α ποιησασ ανθρωποσ ζησεται εν 
αυτοισ εγω κυριοσ ο θεοσ υµων6ανθρωποσ ανθρωποσ προσ παντα οικεια σαρκοσ αυτου ου προσελευσεται 
αποκαλυψαι ασχηµοσυνην εγω κυριοσ7ασχηµοσυνην πατροσ σου και ασχηµοσυνην µητροσ σου ουκ 
αποκαλυψεισ µητηρ γαρ σου εστιν και ουκ αποκαλυψεισ την ασχηµοσυνην αυτησ8ασχηµοσυνην γυναικοσ 
πατροσ σου ουκ αποκαλυψεισ ασχηµοσυνη πατροσ σου εστιν9ασχηµοσυνην τησ αδελφησ σου εκ πατροσ σου 
η εκ µητροσ σου ενδογενουσ η γεγεννηµενησ εξω ουκ αποκαλυψεισ ασχηµοσυνην αυτησ10ασχηµοσυνην 
θυγατροσ υιου σου η θυγατροσ θυγατροσ σου ουκ αποκαλυψεισ την ασχηµοσυνην αυτων οτι ση ασχηµοσυνη 
εστιν11ασχηµοσυνην θυγατροσ γυναικοσ πατροσ σου ουκ αποκαλυψεισ οµοπατρια αδελφη σου εστιν ουκ 
αποκαλυψεισ την ασχηµοσυνην αυτησ12ασχηµοσυνην αδελφησ πατροσ σου ουκ αποκαλυψεισ οικεια γαρ 
πατροσ σου εστιν13ασχηµοσυνην αδελφησ µητροσ σου ουκ αποκαλυψεισ οικεια γαρ µητροσ σου 
εστιν14ασχηµοσυνην αδελφου του πατροσ σου ουκ αποκαλυψεισ και προσ την γυναικα αυτου ουκ εισελευση 
συγγενησ γαρ σου εστιν15ασχηµοσυνην νυµφησ σου ουκ αποκαλυψεισ γυνη γαρ υιου σου εστιν ουκ 
αποκαλυψεισ την ασχηµοσυνην αυτησ16ασχηµοσυνην γυναικοσ αδελφου σου ουκ αποκαλυψεισ 
ασχηµοσυνη αδελφου σου εστιν17ασχηµοσυνην γυναικοσ και θυγατροσ αυτησ ουκ αποκαλυψεισ την 
θυγατερα του υιου αυτησ και την θυγατερα τησ θυγατροσ αυτησ ου ληµψη αποκαλυψαι την ασχηµοσυνην 
αυτων οικειαι γαρ σου εισιν ασεβηµα εστιν18γυναικα επι αδελφη αυτησ ου ληµψη αντιζηλον αποκαλυψαι την 
ασχηµοσυνην αυτησ επ′ αυτη ετι ζωσησ αυτησ19και προσ γυναικα εν χωρισµω ακαθαρσιασ αυτησ ου 
προσελευση αποκαλυψαι την ασχηµοσυνην αυτησ20και προσ την γυναικα του πλησιον σου ου δωσεισ κοιτην 
σπερµατοσ σου εκµιανθηναι προσ αυτην21και απο του σπερµατοσ σου ου δωσεισ λατρευειν αρχοντι και ου 
βεβηλωσεισ το ονοµα το αγιον εγω κυριοσ22και µετα αρσενοσ ου κοιµηθηση κοιτην γυναικοσ βδελυγµα γαρ 
εστιν23και προσ παν τετραπουν ου δωσεισ την κοιτην σου εισ σπερµατισµον εκµιανθηναι προσ αυτο και γυνη 
ου στησεται προσ παν τετραπουν βιβασθηναι µυσερον γαρ εστιν24µη µιαινεσθε εν πασιν τουτοισ εν πασι γαρ 
τουτοισ εµιανθησαν τα εθνη α εγω εξαποστελλω προ προσωπου υµων25και εµιανθη η γη και ανταπεδωκα 
αδικιαν αυτοισ δι′ αυτην και προσωχθισεν η γη τοισ εγκαθηµενοισ επ′ αυτησ26και φυλαξεσθε παντα τα 
νοµιµα µου και παντα τα προσταγµατα µου και ου ποιησετε απο παντων των βδελυγµατων τουτων ο εγχωριοσ 
και ο προσγενοµενοσ προσηλυτοσ εν υµιν27παντα γαρ τα βδελυγµατα ταυτα εποιησαν οι ανθρωποι τησ γησ οι 
οντεσ προτεροι υµων και εµιανθη η γη28και ινα µη προσοχθιση υµιν η γη εν τω µιαινειν υµασ αυτην ον 
τροπον προσωχθισεν τοισ εθνεσιν τοισ προ υµων29οτι πασ οσ αν ποιηση απο παντων των βδελυγµατων τουτων 
εξολεθρευθησονται αι ψυχαι αι ποιουσαι εκ του λαου αυτων30και φυλαξετε τα προσταγµατα µου οπωσ µη 
ποιησητε απο παντων των νοµιµων των εβδελυγµενων α γεγονεν προ του υµασ και ου µιανθησεσθε εν αυτοισ 
οτι εγω κυριοσ ο θεοσ υµων 

Chapter 19
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τη συναγωγη των υιων ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ 
αγιοι εσεσθε οτι εγω αγιοσ κυριοσ ο θεοσ υµων3εκαστοσ πατερα αυτου και µητερα αυτου φοβεισθω και τα 
σαββατα µου φυλαξεσθε εγω κυριοσ ο θεοσ υµων4ουκ επακολουθησετε ειδωλοισ και θεουσ χωνευτουσ ου 
ποιησετε υµιν εγω κυριοσ ο θεοσ υµων5και εαν θυσητε θυσιαν σωτηριου τω κυριω δεκτην υµων θυσετε6η αν 
ηµερα θυσητε βρωθησεται και τη αυριον και εαν καταλειφθη εωσ ηµερασ τριτησ εν πυρι 
κατακαυθησεται7εαν δε βρωσει βρωθη τη ηµερα τη τριτη αθυτον εστιν ου δεχθησεται8ο δε εσθων αυτο 
αµαρτιαν ληµψεται οτι τα αγια κυριου εβεβηλωσεν και εξολεθρευθησονται αι ψυχαι αι εσθουσαι εκ του λαου 
αυτων9και εκθεριζοντων υµων τον θερισµον τησ γησ υµων ου συντελεσετε τον θερισµον υµων του αγρου 
εκθερισαι και τα αποπιπτοντα του θερισµου σου ου συλλεξεισ10και τον αµπελωνα σου ουκ επανατρυγησεισ 
ουδε τουσ ρωγασ του αµπελωνοσ σου συλλεξεισ τω πτωχω και τω προσηλυτω καταλειψεισ αυτα εγω ειµι 
κυριοσ ο θεοσ υµων11ου κλεψετε ου ψευσεσθε ου συκοφαντησει εκαστοσ τον πλησιον12και ουκ οµεισθε τω 
ονοµατι µου επ′ αδικω και ου βεβηλωσετε το ονοµα του θεου υµων εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων13ουκ 
αδικησεισ τον πλησιον και ουχ αρπασεισ και ου µη κοιµηθησεται ο µισθοσ του µισθωτου παρα σοι εωσ 
πρωι14ου κακωσ ερεισ κωφον και απεναντι τυφλου ου προσθησεισ σκανδαλον και φοβηθηση κυριον τον θεον 
σου εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων15ου ποιησετε αδικον εν κρισει ου ληµψη προσωπον πτωχου ουδε θαυµασεισ 
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προσωπον δυναστου εν δικαιοσυνη κρινεισ τον πλησιον σου16ου πορευση δολω εν τω εθνει σου ουκ 
επισυστηση εφ′ αιµα του πλησιον σου εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων17ου µισησεισ τον αδελφον σου τη διανοια 
σου ελεγµω ελεγξεισ τον πλησιον σου και ου ληµψη δι′ αυτον αµαρτιαν18και ουκ εκδικαται σου η χειρ και ου 
µηνιεισ τοισ υιοισ του λαου σου και αγαπησεισ τον πλησιον σου ωσ σεαυτον εγω ειµι κυριοσ19τον νοµον µου 
φυλαξεσθε τα κτηνη σου ου κατοχευσεισ ετεροζυγω και τον αµπελωνα σου ου κατασπερεισ διαφορον και 
ιµατιον εκ δυο υφασµενον κιβδηλον ουκ επιβαλεισ σεαυτω20και εαν τισ κοιµηθη µετα γυναικοσ κοιτην 
σπερµατοσ και αυτη οικετισ διαπεφυλαγµενη ανθρωπω και αυτη λυτροισ ου λελυτρωται η ελευθερια ουκ 
εδοθη αυτη επισκοπη εσται αυτοισ ουκ αποθανουνται οτι ουκ απηλευθερωθη21και προσαξει τησ πληµµελειασ 
αυτου τω κυριω παρα την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου κριον πληµµελειασ22και εξιλασεται περι αυτου ο 
ιερευσ εν τω κριω τησ πληµµελειασ εναντι κυριου περι τησ αµαρτιασ ησ ηµαρτεν και αφεθησεται αυτω η 
αµαρτια ην ηµαρτεν23οταν δε εισελθητε εισ την γην ην κυριοσ ο θεοσ υµων διδωσιν υµιν και καταφυτευσετε 
παν ξυλον βρωσιµον και περικαθαριειτε την ακαθαρσιαν αυτου ο καρποσ αυτου τρια ετη εσται υµιν 
απερικαθαρτοσ ου βρωθησεται24και τω ετει τω τεταρτω εσται πασ ο καρποσ αυτου αγιοσ αινετοσ τω 
κυριω25εν δε τω ετει τω πεµπτω φαγεσθε τον καρπον προσθεµα υµιν τα γενηµατα αυτου εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ 
υµων26µη εσθετε επι των ορεων και ουκ οιωνιεισθε ουδε ορνιθοσκοπησεσθε27ου ποιησετε σισοην εκ τησ 
κοµησ τησ κεφαλησ υµων ουδε φθερειτε την οψιν του πωγωνοσ υµων28και εντοµιδασ επι ψυχη ου ποιησετε εν 
τω σωµατι υµων και γραµµατα στικτα ου ποιησετε εν υµιν εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων29ου βεβηλωσεισ την 
θυγατερα σου εκπορνευσαι αυτην και ουκ εκπορνευσει η γη και η γη πλησθησεται ανοµιασ30τα σαββατα µου 
φυλαξεσθε και απο των αγιων µου φοβηθησεσθε εγω ειµι κυριοσ31ουκ επακολουθησετε εγγαστριµυθοισ και 
τοισ επαοιδοισ ου προσκολληθησεσθε εκµιανθηναι εν αυτοισ εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων32απο προσωπου 
πολιου εξαναστηση και τιµησεισ προσωπον πρεσβυτερου και φοβηθηση τον θεον σου εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ 
υµων33εαν δε τισ προσελθη προσηλυτοσ υµιν εν τη γη υµων ου θλιψετε αυτον34ωσ ο αυτοχθων εν υµιν εσται ο 
προσηλυτοσ ο προσπορευοµενοσ προσ υµασ και αγαπησεισ αυτον ωσ σεαυτον οτι προσηλυτοι εγενηθητε εν 
γη αιγυπτω εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων35ου ποιησετε αδικον εν κρισει εν µετροισ και εν σταθµιοισ και εν 
ζυγοισ36ζυγα δικαια και σταθµια δικαια και χουσ δικαιοσ εσται υµιν εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων ο εξαγαγων 
υµασ εκ γησ αιγυπτου37και φυλαξεσθε παντα τον νοµον µου και παντα τα προσταγµατα µου και ποιησετε 
αυτα εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων 

Chapter 20
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2και τοισ υιοισ ισραηλ λαλησεισ εαν τισ απο των υιων ισραηλ η 
απο των προσγεγενηµενων προσηλυτων εν ισραηλ οσ αν δω του σπερµατοσ αυτου αρχοντι θανατω 
θανατουσθω το εθνοσ το επι τησ γησ λιθοβολησουσιν αυτον εν λιθοισ3και εγω επιστησω το προσωπον µου επι 
τον ανθρωπον εκεινον και απολω αυτον εκ του λαου αυτου οτι του σπερµατοσ αυτου εδωκεν αρχοντι ινα 
µιανη τα αγια µου και βεβηλωση το ονοµα των ηγιασµενων µοι4εαν δε υπεροψει υπεριδωσιν οι αυτοχθονεσ 
τησ γησ τοισ οφθαλµοισ αυτων απο του ανθρωπου εκεινου εν τω δουναι αυτον του σπερµατοσ αυτου αρχοντι 
του µη αποκτειναι αυτον5και επιστησω το προσωπον µου επι τον ανθρωπον εκεινον και την συγγενειαν αυτου 
και απολω αυτον και παντασ τουσ οµονοουντασ αυτω ωστε εκπορνευειν αυτον εισ τουσ αρχοντασ εκ του 
λαου αυτων6και ψυχη η εαν επακολουθηση εγγαστριµυθοισ η επαοιδοισ ωστε εκπορνευσαι οπισω αυτων 
επιστησω το προσωπον µου επι την ψυχην εκεινην και απολω αυτην εκ του λαου αυτησ7και εσεσθε αγιοι οτι 
αγιοσ εγω κυριοσ ο θεοσ υµων8και φυλαξεσθε τα προσταγµατα µου και ποιησετε αυτα εγω κυριοσ ο αγιαζων 
υµασ9ανθρωποσ ανθρωποσ οσ αν κακωσ ειπη τον πατερα αυτου η την µητερα αυτου θανατω θανατουσθω 
πατερα αυτου η µητερα αυτου κακωσ ειπεν ενοχοσ εσται10ανθρωποσ οσ αν µοιχευσηται γυναικα ανδροσ η 
οσ αν µοιχευσηται γυναικα του πλησιον θανατω θανατουσθωσαν ο µοιχευων και η µοιχευοµενη11εαν τισ 
κοιµηθη µετα γυναικοσ του πατροσ αυτου ασχηµοσυνην του πατροσ αυτου απεκαλυψεν θανατω 
θανατουσθωσαν αµφοτεροι ενοχοι εισιν12και εαν τισ κοιµηθη µετα νυµφησ αυτου θανατω θανατουσθωσαν 
αµφοτεροι ησεβηκασιν γαρ ενοχοι εισιν13και οσ αν κοιµηθη µετα αρσενοσ κοιτην γυναικοσ βδελυγµα 
εποιησαν αµφοτεροι θανατουσθωσαν ενοχοι εισιν14οσ εαν λαβη γυναικα και την µητερα αυτησ ανοµηµα 
εστιν εν πυρι κατακαυσουσιν αυτον και αυτασ και ουκ εσται ανοµια εν υµιν15και οσ αν δω κοιτασιαν αυτου 
εν τετραποδι θανατω θανατουσθω και το τετραπουν αποκτενειτε16και γυνη ητισ προσελευσεται προσ παν 
κτηνοσ βιβασθηναι αυτην υπ′ αυτου αποκτενειτε την γυναικα και το κτηνοσ θανατω θανατουσθωσαν ενοχοι 
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εισιν17οσ εαν λαβη την αδελφην αυτου εκ πατροσ αυτου η εκ µητροσ αυτου και ιδη την ασχηµοσυνην αυτησ 
και αυτη ιδη την ασχηµοσυνην αυτου ονειδοσ εστιν εξολεθρευθησονται ενωπιον υιων γενουσ αυτων 
ασχηµοσυνην αδελφησ αυτου απεκαλυψεν αµαρτιαν κοµιουνται18και ανηρ οσ αν κοιµηθη µετα γυναικοσ 
αποκαθηµενησ και αποκαλυψη την ασχηµοσυνην αυτησ την πηγην αυτησ απεκαλυψεν και αυτη 
απεκαλυψεν την ρυσιν του αιµατοσ αυτησ εξολεθρευθησονται αµφοτεροι εκ του γενουσ αυτων19και 
ασχηµοσυνην αδελφησ πατροσ σου και αδελφησ µητροσ σου ουκ αποκαλυψεισ την γαρ οικειοτητα 
απεκαλυψεν αµαρτιαν αποισονται20οσ αν κοιµηθη µετα τησ συγγενουσ αυτου ασχηµοσυνην τησ συγγενειασ 
αυτου απεκαλυψεν ατεκνοι αποθανουνται21οσ αν λαβη την γυναικα του αδελφου αυτου ακαθαρσια εστιν 
ασχηµοσυνην του αδελφου αυτου απεκαλυψεν ατεκνοι αποθανουνται22και φυλαξασθε παντα τα 
προσταγµατα µου και τα κριµατα µου και ποιησετε αυτα και ου µη προσοχθιση υµιν η γη εισ ην εγω εισαγω 
υµασ εκει κατοικειν επ′ αυτησ23και ουχι πορευεσθε τοισ νοµιµοισ των εθνων ουσ εξαποστελλω αφ′ υµων οτι 
ταυτα παντα εποιησαν και εβδελυξαµην αυτουσ24και ειπα υµιν υµεισ κληρονοµησατε την γην αυτων και εγω 
δωσω υµιν αυτην εν κτησει γην ρεουσαν γαλα και µελι εγω κυριοσ ο θεοσ υµων οσ διωρισα υµασ απο παντων 
των εθνων25και αφοριειτε αυτουσ ανα µεσον των κτηνων των καθαρων και ανα µεσον των κτηνων των 
ακαθαρτων και ανα µεσον των πετεινων των καθαρων και των ακαθαρτων και ου βδελυξετε τασ ψυχασ υµων 
εν τοισ κτηνεσιν και εν τοισ πετεινοισ και εν πασιν τοισ ερπετοισ τησ γησ α εγω αφωρισα υµιν εν 
ακαθαρσια26και εσεσθε µοι αγιοι οτι εγω αγιοσ κυριοσ ο θεοσ υµων ο αφορισασ υµασ απο παντων των εθνων 
ειναι εµοι27και ανηρ η γυνη οσ αν γενηται αυτων εγγαστριµυθοσ η επαοιδοσ θανατω θανατουσθωσαν 
αµφοτεροι λιθοισ λιθοβολησατε αυτουσ ενοχοι εισιν 

Chapter 21
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων ειπον τοισ ιερευσιν τοισ υιοισ ααρων και ερεισ προσ αυτουσ εν ταισ 
ψυχαισ ου µιανθησονται εν τω εθνει αυτων2αλλ′ η εν τω οικειω τω εγγιστα αυτων επι πατρι και µητρι και 
υιοισ και θυγατρασιν επ′ αδελφω3και επ′ αδελφη παρθενω τη εγγιζουση αυτω τη µη εκδεδοµενη ανδρι επι 
τουτοισ µιανθησεται4ου µιανθησεται εξαπινα εν τω λαω αυτου εισ βεβηλωσιν αυτου5και φαλακρωµα ου 
ξυρηθησεσθε την κεφαλην επι νεκρω και την οψιν του πωγωνοσ ου ξυρησονται και επι τασ σαρκασ αυτων ου 
κατατεµουσιν εντοµιδασ6αγιοι εσονται τω θεω αυτων και ου βεβηλωσουσιν το ονοµα του θεου αυτων τασ γαρ 
θυσιασ κυριου δωρα του θεου αυτων αυτοι προσφερουσιν και εσονται αγιοι7γυναικα πορνην και 
βεβηλωµενην ου ληµψονται και γυναικα εκβεβληµενην απο ανδροσ αυτησ αγιοσ εστιν τω κυριω θεω 
αυτου8και αγιασει αυτον τα δωρα κυριου του θεου υµων ουτοσ προσφερει αγιοσ εσται οτι αγιοσ εγω κυριοσ ο 
αγιαζων αυτουσ9και θυγατηρ ανθρωπου ιερεωσ εαν βεβηλωθη του εκπορνευσαι το ονοµα του πατροσ αυτησ 
αυτη βεβηλοι επι πυροσ κατακαυθησεται10και ο ιερευσ ο µεγασ απο των αδελφων αυτου του επικεχυµενου επι 
την κεφαλην του ελαιου του χριστου και τετελειωµενου ενδυσασθαι τα ιµατια την κεφαλην ουκ 
αποκιδαρωσει και τα ιµατια ου διαρρηξει11και επι παση ψυχη τετελευτηκυια ουκ εισελευσεται επι πατρι 
αυτου ουδε επι µητρι αυτου ου µιανθησεται12και εκ των αγιων ουκ εξελευσεται και ου βεβηλωσει το 
ηγιασµενον του θεου αυτου οτι το αγιον ελαιον το χριστον του θεου επ′ αυτω εγω κυριοσ13ουτοσ γυναικα 
παρθενον εκ του γενουσ αυτου ληµψεται14χηραν δε και εκβεβληµενην και βεβηλωµενην και πορνην ταυτασ 
ου ληµψεται αλλ′ η παρθενον εκ του γενουσ αυτου ληµψεται γυναικα15και ου βεβηλωσει το σπερµα αυτου εν 
τω λαω αυτου εγω κυριοσ ο αγιαζων αυτον16και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων17ειπον ααρων 
ανθρωποσ εκ του γενουσ σου εισ τασ γενεασ υµων τινι εαν η εν αυτω µωµοσ ου προσελευσεται προσφερειν τα 
δωρα του θεου αυτου18πασ ανθρωποσ ω αν η εν αυτω µωµοσ ου προσελευσεται ανθρωποσ χωλοσ η τυφλοσ η 
κολοβορριν η ωτοτµητοσ19η ανθρωποσ ω εστιν εν αυτω συντριµµα χειροσ η συντριµµα ποδοσ20η κυρτοσ η 
εφηλοσ η πτιλοσ τουσ οφθαλµουσ η ανθρωποσ ω αν η εν αυτω ψωρα αγρια η λιχην η µονορχισ21πασ ω εστιν 
εν αυτω µωµοσ εκ του σπερµατοσ ααρων του ιερεωσ ουκ εγγιει του προσενεγκειν τασ θυσιασ τω θεω σου οτι 
µωµοσ εν αυτω τα δωρα του θεου ου προσελευσεται προσενεγκειν22τα δωρα του θεου τα αγια των αγιων και 
απο των αγιων φαγεται23πλην προσ το καταπετασµα ου προσελευσεται και προσ το θυσιαστηριον ουκ εγγιει 
οτι µωµον εχει και ου βεβηλωσει το αγιον του θεου αυτου οτι εγω ειµι κυριοσ ο αγιαζων αυτουσ24και 
ελαλησεν µωυσησ προσ ααρων και τουσ υιουσ αυτου και προσ παντασ υιουσ ισραηλ 

Chapter 22
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1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2ειπον ααρων και τοισ υιοισ αυτου και προσεχετωσαν απο των 
αγιων των υιων ισραηλ και ου βεβηλωσουσιν το ονοµα το αγιον µου οσα αυτοι αγιαζουσιν µοι εγω 
κυριοσ3ειπον αυτοισ εισ τασ γενεασ υµων πασ ανθρωποσ οσ αν προσελθη απο παντοσ του σπερµατοσ υµων 
προσ τα αγια οσα αν αγιαζωσιν οι υιοι ισραηλ τω κυριω και η ακαθαρσια αυτου επ′ αυτω εξολεθρευθησεται 
η ψυχη εκεινη απ′ εµου εγω κυριοσ ο θεοσ υµων4και ανθρωποσ εκ του σπερµατοσ ααρων του ιερεωσ και 
ουτοσ λεπρα η γονορρυησ των αγιων ουκ εδεται εωσ αν καθαρισθη και ο απτοµενοσ πασησ ακαθαρσιασ 
ψυχησ η ανθρωποσ ω αν εξελθη εξ αυτου κοιτη σπερµατοσ5η οστισ αν αψηται παντοσ ερπετου ακαθαρτου ο 
µιανει αυτον η επ′ ανθρωπω εν ω µιανει αυτον κατα πασαν ακαθαρσιαν αυτου6ψυχη ητισ αν αψηται αυτων 
ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ ουκ εδεται απο των αγιων εαν µη λουσηται το σωµα αυτου υδατι7και δυη ο 
ηλιοσ και καθαροσ εσται και τοτε φαγεται των αγιων οτι αρτοσ εστιν αυτου8θνησιµαιον και θηριαλωτον ου 
φαγεται µιανθηναι αυτον εν αυτοισ εγω κυριοσ9και φυλαξονται τα φυλαγµατα µου ινα µη λαβωσιν δι′ αυτα 
αµαρτιαν και αποθανωσιν δι′ αυτα εαν βεβηλωσωσιν αυτα εγω κυριοσ ο θεοσ ο αγιαζων αυτουσ10και πασ 
αλλογενησ ου φαγεται αγια παροικοσ ιερεωσ η µισθωτοσ ου φαγεται αγια11εαν δε ιερευσ κτησηται ψυχην 
εγκτητον αργυριου ουτοσ φαγεται εκ των αρτων αυτου και οι οικογενεισ αυτου και ουτοι φαγονται των αρτων 
αυτου12και θυγατηρ ανθρωπου ιερεωσ εαν γενηται ανδρι αλλογενει αυτη των απαρχων των αγιων ου 
φαγεται13και θυγατηρ ιερεωσ εαν γενηται χηρα η εκβεβληµενη σπερµα δε µη ην αυτη επαναστρεψει επι τον 
οικον τον πατρικον κατα την νεοτητα αυτησ απο των αρτων του πατροσ αυτησ φαγεται και πασ αλλογενησ ου 
φαγεται απ′ αυτων14και ανθρωποσ οσ αν φαγη αγια κατα αγνοιαν και προσθησει το επιπεµπτον αυτου επ′ αυτο 
και δωσει τω ιερει το αγιον15και ου βεβηλωσουσιν τα αγια των υιων ισραηλ α αυτοι αφαιρουσιν τω 
κυριω16και επαξουσιν εφ′ εαυτουσ ανοµιαν πληµµελειασ εν τω εσθιειν αυτουσ τα αγια αυτων οτι εγω κυριοσ 
ο αγιαζων αυτουσ17και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων18λαλησον ααρων και τοισ υιοισ αυτου και 
παση συναγωγη ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ ανθρωποσ ανθρωποσ απο των υιων ισραηλ η των υιων των 
προσηλυτων των προσκειµενων προσ αυτουσ εν ισραηλ οσ αν προσενεγκη τα δωρα αυτου κατα πασαν 
οµολογιαν αυτων η κατα πασαν αιρεσιν αυτων οσα αν προσενεγκωσιν τω θεω εισ ολοκαυτωµα19δεκτα υµιν 
αµωµα αρσενα εκ των βουκολιων και εκ των προβατων και εκ των αιγων20παντα οσα αν εχη µωµον εν αυτω 
ου προσαξουσιν κυριω διοτι ου δεκτον εσται υµιν21και ανθρωποσ οσ αν προσενεγκη θυσιαν σωτηριου τω 
κυριω διαστειλασ ευχην κατα αιρεσιν η εν ταισ εορταισ υµων εκ των βουκολιων η εκ των προβατων αµωµον 
εσται εισ δεκτον πασ µωµοσ ουκ εσται εν αυτω22τυφλον η συντετριµµενον η γλωσσοτµητον η µυρµηκιωντα η 
ψωραγριωντα η λιχηνασ εχοντα ου προσαξουσιν ταυτα τω κυριω και εισ καρπωσιν ου δωσετε απ′ αυτων επι 
το θυσιαστηριον τω κυριω23και µοσχον η προβατον ωτοτµητον η κολοβοκερκον σφαγια ποιησεισ αυτα 
σεαυτω εισ δε ευχην σου ου δεχθησεται24θλαδιαν και εκτεθλιµµενον και εκτοµιαν και απεσπασµενον ου 
προσαξεισ αυτα τω κυριω και επι τησ γησ υµων ου ποιησετε25και εκ χειροσ αλλογενουσ ου προσοισετε τα 
δωρα του θεου υµων απο παντων τουτων οτι φθαρµατα εστιν εν αυτοισ µωµοσ εν αυτοισ ου δεχθησεται ταυτα 
υµιν26και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων27µοσχον η προβατον η αιγα ωσ αν τεχθη και εσται επτα 
ηµερασ υπο την µητερα τη δε ηµερα τη ογδοη και επεκεινα δεχθησεται εισ δωρα καρπωµα κυριω28και µοσχον 
η προβατον αυτην και τα παιδια αυτησ ου σφαξεισ εν ηµερα µια29εαν δε θυσησ θυσιαν ευχην χαρµοσυνησ 
κυριω εισ δεκτον υµιν θυσετε αυτο30αυτη τη ηµερα εκεινη βρωθησεται ουκ απολειψετε απο των κρεων εισ το 
πρωι εγω ειµι κυριοσ31και φυλαξετε τασ εντολασ µου και ποιησετε αυτασ32και ου βεβηλωσετε το ονοµα του 
αγιου και αγιασθησοµαι εν µεσω των υιων ισραηλ εγω κυριοσ ο αγιαζων υµασ33ο εξαγαγων υµασ εκ γησ 
αιγυπτου ωστε ειναι υµων θεοσ εγω κυριοσ 

Chapter 23
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ αι εορται κυριου 
ασ καλεσετε αυτασ κλητασ αγιασ αυται εισιν εορται µου3εξ ηµερασ ποιησεισ εργα και τη ηµερα τη εβδοµη 
σαββατα αναπαυσισ κλητη αγια τω κυριω παν εργον ου ποιησεισ σαββατα εστιν τω κυριω εν παση κατοικια 
υµων4αυται αι εορται τω κυριω κληται αγιαι ασ καλεσετε αυτασ εν τοισ καιροισ αυτων5εν τω πρωτω µηνι εν 
τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ ανα µεσον των εσπερινων πασχα τω κυριω6και εν τη πεντεκαιδεκατη 
ηµερα του µηνοσ τουτου εορτη των αζυµων τω κυριω επτα ηµερασ αζυµα εδεσθε7και η ηµερα η πρωτη κλητη 
αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε8και προσαξετε ολοκαυτωµατα τω κυριω επτα ηµερασ και η 
εβδοµη ηµερα κλητη αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε9και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην 
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λεγων10ειπον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ οταν εισελθητε εισ την γην ην εγω διδωµι υµιν και 
θεριζητε τον θερισµον αυτησ και οισετε δραγµα απαρχην του θερισµου υµων προσ τον ιερεα11και ανοισει το 
δραγµα εναντι κυριου δεκτον υµιν τη επαυριον τησ πρωτησ ανοισει αυτο ο ιερευσ12και ποιησετε εν τη ηµερα 
εν η αν φερητε το δραγµα προβατον αµωµον ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα τω κυριω13και την θυσιαν αυτου δυο 
δεκατα σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω θυσια τω κυριω οσµη ευωδιασ κυριω και σπονδην αυτου το 
τεταρτον του ιν οινου14και αρτον και πεφρυγµενα χιδρα νεα ου φαγεσθε εωσ εισ αυτην την ηµεραν ταυτην 
εωσ αν προσενεγκητε υµεισ τα δωρα τω θεω υµων νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ υµων εν παση κατοικια 
υµων15και αριθµησετε υµεισ απο τησ επαυριον των σαββατων απο τησ ηµερασ ησ αν προσενεγκητε το 
δραγµα του επιθεµατοσ επτα εβδοµαδασ ολοκληρουσ16εωσ τησ επαυριον τησ εσχατησ εβδοµαδοσ αριθµησετε 
πεντηκοντα ηµερασ και προσοισετε θυσιαν νεαν τω κυριω17απο τησ κατοικιασ υµων προσοισετε αρτουσ 
επιθεµα δυο αρτουσ εκ δυο δεκατων σεµιδαλεωσ εσονται εζυµωµενοι πεφθησονται πρωτογενηµατων τω 
κυριω18και προσαξετε µετα των αρτων επτα αµνουσ αµωµουσ ενιαυσιουσ και µοσχον ενα εκ βουκολιου και 
κριουσ δυο αµωµουσ εσονται ολοκαυτωµα τω κυριω και αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων θυσιαν 
οσµην ευωδιασ τω κυριω19και ποιησουσιν χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ και δυο αµνουσ ενιαυσιουσ 
εισ θυσιαν σωτηριου µετα των αρτων του πρωτογενηµατοσ20και επιθησει αυτα ο ιερευσ µετα των αρτων του 
πρωτογενηµατοσ επιθεµα εναντι κυριου µετα των δυο αµνων αγια εσονται τω κυριω τω ιερει τω προσφεροντι 
αυτα αυτω εσται21και καλεσετε ταυτην την ηµεραν κλητην αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε 
εν αυτη νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ υµων εν παση τη κατοικια υµων22και οταν θεριζητε τον θερισµον 
τησ γησ υµων ου συντελεσετε το λοιπον του θερισµου του αγρου σου εν τω θεριζειν σε και τα αποπιπτοντα 
του θερισµου σου ου συλλεξεισ τω πτωχω και τω προσηλυτω υπολειψη αυτα εγω κυριοσ ο θεοσ υµων23και 
ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων24λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων του µηνοσ του εβδοµου µια του 
µηνοσ εσται υµιν αναπαυσισ µνηµοσυνον σαλπιγγων κλητη αγια εσται υµιν25παν εργον λατρευτον ου 
ποιησετε και προσαξετε ολοκαυτωµα κυριω26και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων27και τη δεκατη του 
µηνοσ του εβδοµου τουτου ηµερα εξιλασµου κλητη αγια εσται υµιν και ταπεινωσετε τασ ψυχασ υµων και 
προσαξετε ολοκαυτωµα τω κυριω28παν εργον ου ποιησετε εν αυτη τη ηµερα ταυτη εστιν γαρ ηµερα εξιλασµου 
αυτη υµιν εξιλασασθαι περι υµων εναντι κυριου του θεου υµων29πασα ψυχη ητισ µη ταπεινωθησεται εν αυτη 
τη ηµερα ταυτη εξολεθρευθησεται εκ του λαου αυτησ30και πασα ψυχη ητισ ποιησει εργον εν αυτη τη ηµερα 
ταυτη απολειται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτησ31παν εργον ου ποιησετε νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ 
υµων εν πασαισ κατοικιαισ υµων32σαββατα σαββατων εσται υµιν και ταπεινωσετε τασ ψυχασ υµων απο 
ενατησ του µηνοσ απο εσπερασ εωσ εσπερασ σαββατιειτε τα σαββατα υµων33και ελαλησεν κυριοσ προσ 
µωυσην λεγων34λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων τη πεντεκαιδεκατη του µηνοσ του εβδοµου τουτου εορτη 
σκηνων επτα ηµερασ τω κυριω35και η ηµερα η πρωτη κλητη αγια παν εργον λατρευτον ου ποιησετε36επτα 
ηµερασ προσαξετε ολοκαυτωµατα τω κυριω και η ηµερα η ογδοη κλητη αγια εσται υµιν και προσαξετε 
ολοκαυτωµατα τω κυριω εξοδιον εστιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε37αυται αι εορται κυριω ασ καλεσετε 
κλητασ αγιασ ωστε προσενεγκαι καρπωµατα τω κυριω ολοκαυτωµατα και θυσιασ αυτων και σπονδασ αυτων 
το καθ′ ηµεραν εισ ηµεραν38πλην των σαββατων κυριου και πλην των δοµατων υµων και πλην πασων των 
ευχων υµων και πλην των εκουσιων υµων α αν δωτε τω κυριω39και εν τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ 
του εβδοµου τουτου οταν συντελεσητε τα γενηµατα τησ γησ εορτασετε τω κυριω επτα ηµερασ τη ηµερα τη 
πρωτη αναπαυσισ και τη ηµερα τη ογδοη αναπαυσισ40και ληµψεσθε τη ηµερα τη πρωτη καρπον ξυλου 
ωραιον και καλλυνθρα φοινικων και κλαδουσ ξυλου δασεισ και ιτεασ και αγνου κλαδουσ εκ χειµαρρου 
ευφρανθηναι εναντι κυριου του θεου υµων επτα ηµερασ41του ενιαυτου νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ υµων 
εν τω µηνι τω εβδοµω εορτασετε αυτην42εν σκηναισ κατοικησετε επτα ηµερασ πασ ο αυτοχθων εν ισραηλ 
κατοικησει εν σκηναισ43οπωσ ιδωσιν αι γενεαι υµων οτι εν σκηναισ κατωκισα τουσ υιουσ ισραηλ εν τω 
εξαγαγειν µε αυτουσ εκ γησ αιγυπτου εγω κυριοσ ο θεοσ υµων44και ελαλησεν µωυσησ τασ εορτασ κυριου τοισ 
υιοισ ισραηλ 

Chapter 24
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2εντειλαι τοισ υιοισ ισραηλ και λαβετωσαν µοι ελαιον ελαινον 
καθαρον κεκοµµενον εισ φωσ καυσαι λυχνον δια παντοσ3εξωθεν του καταπετασµατοσ εν τη σκηνη του 
µαρτυριου καυσουσιν αυτον ααρων και οι υιοι αυτου απο εσπερασ εωσ πρωι ενωπιον κυριου ενδελεχωσ 
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νοµιµον αιωνιον εισ τασ γενεασ υµων4επι τησ λυχνιασ τησ καθαρασ καυσετε τουσ λυχνουσ εναντι κυριου 
εωσ το πρωι5και ληµψεσθε σεµιδαλιν και ποιησετε αυτην δωδεκα αρτουσ δυο δεκατων εσται ο αρτοσ ο 
εισ6και επιθησετε αυτουσ δυο θεµατα εξ αρτουσ το εν θεµα επι την τραπεζαν την καθαραν εναντι κυριου7και 
επιθησετε επι το θεµα λιβανον καθαρον και αλα και εσονται εισ αρτουσ εισ αναµνησιν προκειµενα τω 
κυριω8τη ηµερα των σαββατων προθησεται εναντι κυριου δια παντοσ ενωπιον των υιων ισραηλ διαθηκην 
αιωνιον9και εσται ααρων και τοισ υιοισ αυτου και φαγονται αυτα εν τοπω αγιω εστιν γαρ αγια των αγιων 
τουτο αυτω απο των θυσιαζοµενων τω κυριω νοµιµον αιωνιον10και εξηλθεν υιοσ γυναικοσ ισραηλιτιδοσ και 
ουτοσ ην υιοσ αιγυπτιου εν τοισ υιοισ ισραηλ και εµαχεσαντο εν τη παρεµβολη ο εκ τησ ισραηλιτιδοσ και ο 
ανθρωποσ ο ισραηλιτησ11και επονοµασασ ο υιοσ τησ γυναικοσ τησ ισραηλιτιδοσ το ονοµα κατηρασατο και 
ηγαγον αυτον προσ µωυσην και το ονοµα τησ µητροσ αυτου σαλωµιθ θυγατηρ δαβρι εκ τησ φυλησ δαν12και 
απεθεντο αυτον εισ φυλακην διακριναι αυτον δια προσταγµατοσ κυριου13και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην 
λεγων14εξαγαγε τον καταρασαµενον εξω τησ παρεµβολησ και επιθησουσιν παντεσ οι ακουσαντεσ τασ χειρασ 
αυτων επι την κεφαλην αυτου και λιθοβολησουσιν αυτον πασα η συναγωγη15και τοισ υιοισ ισραηλ λαλησον 
και ερεισ προσ αυτουσ ανθρωποσ οσ εαν καταρασηται θεον αµαρτιαν ληµψεται16ονοµαζων δε το ονοµα 
κυριου θανατω θανατουσθω λιθοισ λιθοβολειτω αυτον πασα συναγωγη ισραηλ εαν τε προσηλυτοσ εαν τε 
αυτοχθων εν τω ονοµασαι αυτον το ονοµα κυριου τελευτατω17και ανθρωποσ οσ αν παταξη ψυχην ανθρωπου 
και αποθανη θανατω θανατουσθω18και οσ αν παταξη κτηνοσ και αποθανη αποτεισατω ψυχην αντι 
ψυχησ19και εαν τισ δω µωµον τω πλησιον ωσ εποιησεν αυτω ωσαυτωσ αντιποιηθησεται αυτω20συντριµµα 
αντι συντριµµατοσ οφθαλµον αντι οφθαλµου οδοντα αντι οδοντοσ καθοτι αν δω µωµον τω ανθρωπω ουτωσ 
δοθησεται αυτω21οσ αν παταξη ανθρωπον και αποθανη θανατω θανατουσθω22δικαιωσισ µια εσται τω 
προσηλυτω και τω εγχωριω οτι εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων23και ελαλησεν µωυσησ τοισ υιοισ ισραηλ και 
εξηγαγον τον καταρασαµενον εξω τησ παρεµβολησ και ελιθοβολησαν αυτον εν λιθοισ και οι υιοι ισραηλ 
εποιησαν καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση 

Chapter 25
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τω ορει σινα λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ 
εαν εισελθητε εισ την γην ην εγω διδωµι υµιν και αναπαυσεται η γη ην εγω διδωµι υµιν σαββατα τω κυριω3εξ 
ετη σπερεισ τον αγρον σου και εξ ετη τεµεισ την αµπελον σου και συναξεισ τον καρπον αυτησ4τω δε ετει τω 
εβδοµω σαββατα αναπαυσισ εσται τη γη σαββατα τω κυριω τον αγρον σου ου σπερεισ και την αµπελον σου 
ου τεµεισ5και τα αυτοµατα αναβαινοντα του αγρου σου ουκ εκθερισεισ και την σταφυλην του αγιασµατοσ 
σου ουκ εκτρυγησεισ ενιαυτοσ αναπαυσεωσ εσται τη γη6και εσται τα σαββατα τησ γησ βρωµατα σοι και τω 
παιδι σου και τη παιδισκη σου και τω µισθωτω σου και τω παροικω τω προσκειµενω προσ σε7και τοισ 
κτηνεσιν σου και τοισ θηριοισ τοισ εν τη γη σου εσται παν το γενηµα αυτου εισ βρωσιν8και εξαριθµησεισ 
σεαυτω επτα αναπαυσεισ ετων επτα ετη επτακισ και εσονται σοι επτα εβδοµαδεσ ετων εννεα και 
τεσσαρακοντα ετη9και διαγγελειτε σαλπιγγοσ φωνη εν παση τη γη υµων τω µηνι τω εβδοµω τη δεκατη του 
µηνοσ τη ηµερα του ιλασµου διαγγελειτε σαλπιγγι εν παση τη γη υµων10και αγιασετε το ετοσ το πεντηκοστον 
ενιαυτον και διαβοησετε αφεσιν επι τησ γησ πασιν τοισ κατοικουσιν αυτην ενιαυτοσ αφεσεωσ σηµασια αυτη 
εσται υµιν και απελευσεται εισ εκαστοσ εισ την κτησιν αυτου και εκαστοσ εισ την πατριδα αυτου 
απελευσεσθε11αφεσεωσ σηµασια αυτη το ετοσ το πεντηκοστον ενιαυτοσ εσται υµιν ου σπερειτε ουδε αµησετε 
τα αυτοµατα αναβαινοντα αυτησ και ου τρυγησετε τα ηγιασµενα αυτησ12οτι αφεσεωσ σηµασια εστιν αγιον 
εσται υµιν απο των πεδιων φαγεσθε τα γενηµατα αυτησ13εν τω ετει τησ αφεσεωσ σηµασια αυτησ 
επανελευσεται εκαστοσ εισ την κτησιν αυτου14εαν δε αποδω πρασιν τω πλησιον σου εαν και κτηση παρα του 
πλησιον σου µη θλιβετω ανθρωποσ τον πλησιον15κατα αριθµον ετων µετα την σηµασιαν κτηση παρα του 
πλησιον κατα αριθµον ενιαυτων γενηµατων αποδωσεται σοι16καθοτι αν πλειον των ετων πληθυνη την 
εγκτησιν αυτου και καθοτι αν ελαττον των ετων ελαττονωση την κτησιν αυτου οτι αριθµον γενηµατων αυτου 
ουτωσ αποδωσεται σοι17µη θλιβετω ανθρωποσ τον πλησιον και φοβηθηση κυριον τον θεον σου εγω ειµι 
κυριοσ ο θεοσ υµων18και ποιησετε παντα τα δικαιωµατα µου και πασασ τασ κρισεισ µου και φυλαξασθε και 
ποιησετε αυτα και κατοικησετε επι τησ γησ πεποιθοτεσ19και δωσει η γη τα εκφορια αυτησ και φαγεσθε εισ 
πλησµονην και κατοικησετε πεποιθοτεσ επ′ αυτησ20εαν δε λεγητε τι φαγοµεθα εν τω ετει τω εβδοµω τουτω εαν 
µη σπειρωµεν µηδε συναγαγωµεν τα γενηµατα ηµων21και αποστελω την ευλογιαν µου υµιν εν τω ετει τω εκτω 
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και ποιησει τα γενηµατα αυτησ εισ τα τρια ετη22και σπερειτε το ετοσ το ογδοον και φαγεσθε απο των 
γενηµατων παλαια εωσ του ετουσ του ενατου εωσ αν ελθη το γενηµα αυτησ φαγεσθε παλαια παλαιων23και η 
γη ου πραθησεται εισ βεβαιωσιν εµη γαρ εστιν η γη διοτι προσηλυτοι και παροικοι υµεισ εστε εναντιον 
µου24και κατα πασαν γην κατασχεσεωσ υµων λυτρα δωσετε τησ γησ25εαν δε πενηται ο αδελφοσ σου ο µετα 
σου και αποδωται απο τησ κατασχεσεωσ αυτου και ελθη ο αγχιστευων εγγιζων εγγιστα αυτου και λυτρωσεται 
την πρασιν του αδελφου αυτου26εαν δε µη η τινι ο αγχιστευων και ευπορηθη τη χειρι και ευρεθη αυτω το 
ικανον λυτρα αυτου27και συλλογιειται τα ετη τησ πρασεωσ αυτου και αποδωσει ο υπερεχει τω ανθρωπω ω 
απεδοτο εαυτον αυτω και απελευσεται εισ την κατασχεσιν αυτου28εαν δε µη ευπορηθη η χειρ αυτου το 
ικανον ωστε αποδουναι αυτω και εσται η πρασισ τω κτησαµενω αυτα εωσ του εκτου ετουσ τησ αφεσεωσ και 
εξελευσεται τη αφεσει και απελευσεται εισ την κατασχεσιν αυτου29εαν δε τισ αποδωται οικιαν οικητην εν 
πολει τετειχισµενη και εσται η λυτρωσισ αυτησ εωσ πληρωθη ενιαυτοσ ηµερων εσται η λυτρωσισ αυτησ30εαν 
δε µη λυτρωθη εωσ αν πληρωθη αυτησ ενιαυτοσ ολοσ κυρωθησεται η οικια η ουσα εν πολει τη εχουση τειχοσ 
βεβαιωσ τω κτησαµενω αυτην εισ τασ γενεασ αυτου και ουκ εξελευσεται εν τη αφεσει31αι δε οικιαι αι εν 
επαυλεσιν αισ ουκ εστιν εν αυταισ τειχοσ κυκλω προσ τον αγρον τησ γησ λογισθητωσαν λυτρωται δια παντοσ 
εσονται και εν τη αφεσει εξελευσονται32και αι πολεισ των λευιτων οικιαι των πολεων αυτων κατασχεσεωσ 
λυτρωται δια παντοσ εσονται τοισ λευιταισ33και οσ αν λυτρωσαµενοσ παρα των λευιτων και εξελευσεται η 
διαπρασισ αυτων οικιων πολεωσ κατασχεσεωσ αυτων εν τη αφεσει οτι οικιαι των πολεων των λευιτων 
κατασχεσισ αυτων εν µεσω υιων ισραηλ34και οι αγροι οι αφωρισµενοι ταισ πολεσιν αυτων ου πραθησονται 
οτι κατασχεσισ αιωνια τουτο αυτων εστιν35εαν δε πενηται ο αδελφοσ σου και αδυνατηση ταισ χερσιν παρα 
σοι αντιληµψη αυτου ωσ προσηλυτου και παροικου και ζησεται ο αδελφοσ σου µετα σου36ου ληµψη παρ′ 
αυτου τοκον ουδε επι πληθει και φοβηθηση τον θεον σου εγω κυριοσ και ζησεται ο αδελφοσ σου µετα σου37το 
αργυριον σου ου δωσεισ αυτω επι τοκω και επι πλεονασµον ου δωσεισ αυτω τα βρωµατα σου38εγω κυριοσ ο 
θεοσ υµων ο εξαγαγων υµασ εκ γησ αιγυπτου δουναι υµιν την γην χανααν ωστε ειναι υµων θεοσ39εαν δε 
ταπεινωθη ο αδελφοσ σου παρα σοι και πραθη σοι ου δουλευσει σοι δουλειαν οικετου40ωσ µισθωτοσ η 
παροικοσ εσται σοι εωσ του ετουσ τησ αφεσεωσ εργαται παρα σοι41και εξελευσεται τη αφεσει και τα τεκνα 
αυτου µετ′ αυτου και απελευσεται εισ την γενεαν αυτου εισ την κατασχεσιν την πατρικην 
αποδραµειται42διοτι οικεται µου εισιν ουτοι ουσ εξηγαγον εκ γησ αιγυπτου ου πραθησεται εν πρασει 
οικετου43ου κατατενεισ αυτον εν τω µοχθω και φοβηθηση κυριον τον θεον σου44και παισ και παιδισκη οσοι 
αν γενωνται σοι απο των εθνων οσοι κυκλω σου εισιν απ′ αυτων κτησεσθε δουλον και δουλην45και απο των 
υιων των παροικων των οντων εν υµιν απο τουτων κτησεσθε και απο των συγγενων αυτων οσοι αν γενωνται εν 
τη γη υµων εστωσαν υµιν εισ κατασχεσιν46και καταµεριειτε αυτουσ τοισ τεκνοισ υµων µεθ′ υµασ και εσονται 
υµιν κατοχιµοι εισ τον αιωνα των αδελφων υµων των υιων ισραηλ εκαστοσ τον αδελφον αυτου ου κατατενει 
αυτον εν τοισ µοχθοισ47εαν δε ευρη η χειρ του προσηλυτου η του παροικου του παρα σοι και απορηθεισ ο 
αδελφοσ σου πραθη τω προσηλυτω η τω παροικω τω παρα σοι εκ γενετησ προσηλυτω48µετα το πραθηναι αυτω 
λυτρωσισ εσται αυτω εισ των αδελφων αυτου λυτρωσεται αυτον49αδελφοσ πατροσ αυτου η υιοσ αδελφου 
πατροσ λυτρωσεται αυτον η απο των οικειων των σαρκων αυτου εκ τησ φυλησ αυτου λυτρωσεται αυτον εαν 
δε ευπορηθεισ ταισ χερσιν λυτρωσηται εαυτον50και συλλογιειται προσ τον κεκτηµενον αυτον απο του ετουσ 
ου απεδοτο εαυτον αυτω εωσ του ενιαυτου τησ αφεσεωσ και εσται το αργυριον τησ πρασεωσ αυτου ωσ 
µισθιου ετοσ εξ ετουσ εσται µετ′ αυτου51εαν δε τινι πλειον των ετων η προσ ταυτα αποδωσει τα λυτρα αυτου 
απο του αργυριου τησ πρασεωσ αυτου52εαν δε ολιγον καταλειφθη απο των ετων εισ τον ενιαυτον τησ αφεσεωσ 
και συλλογιειται αυτω κατα τα ετη αυτου και αποδωσει τα λυτρα αυτου53ωσ µισθωτοσ ενιαυτον εξ ενιαυτου 
εσται µετ′ αυτου ου κατατενεισ αυτον εν τω µοχθω ενωπιον σου54εαν δε µη λυτρωται κατα ταυτα εξελευσεται 
εν τω ετει τησ αφεσεωσ αυτοσ και τα παιδια αυτου µετ′ αυτου55οτι εµοι οι υιοι ισραηλ οικεται παιδεσ µου 
ουτοι εισιν ουσ εξηγαγον εκ γησ αιγυπτου εγω κυριοσ ο θεοσ υµων 

Chapter 26
1ου ποιησετε υµιν αυτοισ χειροποιητα ουδε γλυπτα ουδε στηλην αναστησετε υµιν ουδε λιθον σκοπον θησετε 
εν τη γη υµων προσκυνησαι αυτω εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ υµων2τα σαββατα µου φυλαξεσθε και απο των αγιων 
µου φοβηθησεσθε εγω ειµι κυριοσ3εαν τοισ προσταγµασιν µου πορευησθε και τασ εντολασ µου φυλασσησθε 
και ποιησητε αυτασ4και δωσω τον υετον υµιν εν καιρω αυτου και η γη δωσει τα γενηµατα αυτησ και τα ξυλα 
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των πεδιων αποδωσει τον καρπον αυτων5και καταληµψεται υµιν ο αλοητοσ τον τρυγητον και ο τρυγητοσ 
καταληµψεται τον σπορον και φαγεσθε τον αρτον υµων εισ πλησµονην και κατοικησετε µετα ασφαλειασ επι 
τησ γησ υµων6και πολεµοσ ου διελευσεται δια τησ γησ υµων και δωσω ειρηνην εν τη γη υµων και 
κοιµηθησεσθε και ουκ εσται υµασ ο εκφοβων και απολω θηρια πονηρα εκ τησ γησ υµων7και διωξεσθε τουσ 
εχθρουσ υµων και πεσουνται εναντιον υµων φονω8και διωξονται εξ υµων πεντε εκατον και εκατον υµων 
διωξονται µυριαδασ και πεσουνται οι εχθροι υµων εναντιον υµων µαχαιρα9και επιβλεψω εφ′ υµασ και 
αυξανω υµασ και πληθυνω υµασ και στησω την διαθηκην µου µεθ′ υµων10και φαγεσθε παλαια και παλαια 
παλαιων και παλαια εκ προσωπου νεων εξοισετε11και θησω την διαθηκην µου εν υµιν και ου βδελυξεται η 
ψυχη µου υµασ12και εµπεριπατησω εν υµιν και εσοµαι υµων θεοσ και υµεισ εσεσθε µου λαοσ13εγω ειµι 
κυριοσ ο θεοσ υµων ο εξαγαγων υµασ εκ γησ αιγυπτου οντων υµων δουλων και συνετριψα τον δεσµον του 
ζυγου υµων και ηγαγον υµασ µετα παρρησιασ14εαν δε µη υπακουσητε µου µηδε ποιησητε τα προσταγµατα 
µου ταυτα15αλλα απειθησητε αυτοισ και τοισ κριµασιν µου προσοχθιση η ψυχη υµων ωστε υµασ µη ποιειν 
πασασ τασ εντολασ µου ωστε διασκεδασαι την διαθηκην µου16και εγω ποιησω ουτωσ υµιν και επισυστησω 
εφ′ υµασ την αποριαν την τε ψωραν και τον ικτερον και σφακελιζοντασ τουσ οφθαλµουσ υµων και την ψυχην 
υµων εκτηκουσαν και σπερειτε δια κενησ τα σπερµατα υµων και εδονται οι υπεναντιοι υµων17και επιστησω 
το προσωπον µου εφ′ υµασ και πεσεισθε εναντιον των εχθρων υµων και διωξονται υµασ οι µισουντεσ υµασ 
και φευξεσθε ουθενοσ διωκοντοσ υµασ18και εαν εωσ τουτου µη υπακουσητε µου και προσθησω του 
παιδευσαι υµασ επτακισ επι ταισ αµαρτιαισ υµων19και συντριψω την υβριν τησ υπερηφανιασ υµων και θησω 
τον ουρανον υµιν σιδηρουν και την γην υµων ωσει χαλκην20και εσται εισ κενον η ισχυσ υµων και ου δωσει η 
γη υµων τον σπορον αυτησ και το ξυλον του αγρου υµων ου δωσει τον καρπον αυτου21και εαν µετα ταυτα 
πορευησθε πλαγιοι και µη βουλησθε υπακουειν µου προσθησω υµιν πληγασ επτα κατα τασ αµαρτιασ 
υµων22και αποστελω εφ′ υµασ τα θηρια τα αγρια τησ γησ και κατεδεται υµασ και εξαναλωσει τα κτηνη υµων 
και ολιγοστουσ ποιησει υµασ και ερηµωθησονται αι οδοι υµων23και επι τουτοισ εαν µη παιδευθητε αλλα 
πορευησθε προσ µε πλαγιοι24πορευσοµαι καγω µεθ′ υµων θυµω πλαγιω και παταξω υµασ καγω επτακισ αντι 
των αµαρτιων υµων25και επαξω εφ′ υµασ µαχαιραν εκδικουσαν δικην διαθηκησ και καταφευξεσθε εισ τασ 
πολεισ υµων και εξαποστελω θανατον εισ υµασ και παραδοθησεσθε εισ χειρασ εχθρων26εν τω θλιψαι υµασ 
σιτοδεια αρτων και πεψουσιν δεκα γυναικεσ τουσ αρτουσ υµων εν κλιβανω ενι και αποδωσουσιν τουσ 
αρτουσ υµων εν σταθµω και φαγεσθε και ου µη εµπλησθητε27εαν δε επι τουτοισ µη υπακουσητε µου και 
πορευησθε προσ µε πλαγιοι28και αυτοσ πορευσοµαι µεθ′ υµων εν θυµω πλαγιω και παιδευσω υµασ εγω 
επτακισ κατα τασ αµαρτιασ υµων29και φαγεσθε τασ σαρκασ των υιων υµων και τασ σαρκασ των θυγατερων 
υµων φαγεσθε30και ερηµωσω τασ στηλασ υµων και εξολεθρευσω τα ξυλινα χειροποιητα υµων και θησω τα 
κωλα υµων επι τα κωλα των ειδωλων υµων και προσοχθιει η ψυχη µου υµιν31και θησω τασ πολεισ υµων 
ερηµουσ και εξερηµωσω τα αγια υµων και ου µη οσφρανθω τησ οσµησ των θυσιων υµων32και εξερηµωσω εγω 
την γην υµων και θαυµασονται επ′ αυτη οι εχθροι υµων οι ενοικουντεσ εν αυτη33και διασπερω υµασ εισ τα 
εθνη και εξαναλωσει υµασ επιπορευοµενη η µαχαιρα και εσται η γη υµων ερηµοσ και αι πολεισ υµων εσονται 
ερηµοι34τοτε ευδοκησει η γη τα σαββατα αυτησ και πασασ τασ ηµερασ τησ ερηµωσεωσ αυτησ και υµεισ 
εσεσθε εν τη γη των εχθρων υµων τοτε σαββατιει η γη και ευδοκησει τα σαββατα αυτησ35πασασ τασ ηµερασ 
τησ ερηµωσεωσ αυτησ σαββατιει α ουκ εσαββατισεν εν τοισ σαββατοισ υµων ηνικα κατωκειτε αυτην36και 
τοισ καταλειφθεισιν εξ υµων επαξω δειλιαν εισ την καρδιαν αυτων εν τη γη των εχθρων αυτων και διωξεται 
αυτουσ φωνη φυλλου φεροµενου και φευξονται ωσ φευγοντεσ απο πολεµου και πεσουνται ουθενοσ 
διωκοντοσ37και υπεροψεται ο αδελφοσ τον αδελφον ωσει εν πολεµω ουθενοσ κατατρεχοντοσ και ου 
δυνησεσθε αντιστηναι τοισ εχθροισ υµων38και απολεισθε εν τοισ εθνεσιν και κατεδεται υµασ η γη των 
εχθρων υµων39και οι καταλειφθεντεσ αφ′ υµων καταφθαρησονται δια τασ αµαρτιασ υµων εν τη γη των εχθρων 
αυτων τακησονται40και εξαγορευσουσιν τασ αµαρτιασ αυτων και τασ αµαρτιασ των πατερων αυτων οτι 
παρεβησαν και υπερειδον µε και οτι επορευθησαν εναντιον µου πλαγιοι41και εγω επορευθην µετ′ αυτων εν 
θυµω πλαγιω και απολω αυτουσ εν τη γη των εχθρων αυτων τοτε εντραπησεται η καρδια αυτων η 
απεριτµητοσ και τοτε ευδοκησουσιν τασ αµαρτιασ αυτων42και µνησθησοµαι τησ διαθηκησ ιακωβ και τησ 
διαθηκησ ισαακ και τησ διαθηκησ αβρααµ µνησθησοµαι και τησ γησ µνησθησοµαι43και η γη 
εγκαταλειφθησεται υπ′ αυτων τοτε προσδεξεται η γη τα σαββατα αυτησ εν τω ερηµωθηναι αυτην δι′ αυτουσ 
και αυτοι προσδεξονται τασ αυτων ανοµιασ ανθ′ ων τα κριµατα µου υπερειδον και τοισ προσταγµασιν µου 
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προσωχθισαν τη ψυχη αυτων44και ουδ′ ωσ οντων αυτων εν τη γη των εχθρων αυτων ουχ υπερειδον αυτουσ 
ουδε προσωχθισα αυτοισ ωστε εξαναλωσαι αυτουσ του διασκεδασαι την διαθηκην µου την προσ αυτουσ οτι 
εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ αυτων45και µνησθησοµαι αυτων τησ διαθηκησ τησ προτερασ οτε εξηγαγον αυτουσ εκ 
γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ εναντι των εθνων του ειναι αυτων θεοσ εγω ειµι κυριοσ46ταυτα τα κριµατα 
και τα προσταγµατα και ο νοµοσ ον εδωκεν κυριοσ ανα µεσον αυτου και ανα µεσον των υιων ισραηλ εν τω 
ορει σινα εν χειρι µωυση 

Chapter 27
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ αυτοισ οσ αν ευξηται ευχην 
ωστε τιµην τησ ψυχησ αυτου τω κυριω3εσται η τιµη του αρσενοσ απο εικοσαετουσ εωσ εξηκονταετουσ εσται 
αυτου η τιµη πεντηκοντα διδραχµα αργυριου τω σταθµω τω αγιω4τησ δε θηλειασ εσται η συντιµησισ 
τριακοντα διδραχµα5εαν δε απο πενταετουσ εωσ εικοσι ετων εσται η τιµη του αρσενοσ εικοσι διδραχµα τησ 
δε θηλειασ δεκα διδραχµα6απο δε µηνιαιου εωσ πενταετουσ εσται η τιµη του αρσενοσ πεντε διδραχµα 
αργυριου τησ δε θηλειασ τρια διδραχµα7εαν δε απο εξηκονταετων και επανω εαν µεν αρσεν η εσται η τιµη 
πεντεκαιδεκα διδραχµα αργυριου εαν δε θηλεια δεκα διδραχµα8εαν δε ταπεινοσ η τη τιµη στησεται εναντιον 
του ιερεωσ και τιµησεται αυτον ο ιερευσ καθαπερ ισχυει η χειρ του ευξαµενου τιµησεται αυτον ο ιερευσ9εαν 
δε απο των κτηνων των προσφεροµενων απ′ αυτων δωρον τω κυριω οσ αν δω απο τουτων τω κυριω εσται 
αγιον10ουκ αλλαξει αυτο καλον πονηρω ουδε πονηρον καλω εαν δε αλλασσων αλλαξη αυτο κτηνοσ κτηνει 
εσται αυτο και το αλλαγµα αγια11εαν δε παν κτηνοσ ακαθαρτον αφ′ ων ου προσφερεται απ′ αυτων δωρον τω 
κυριω στησει το κτηνοσ εναντι του ιερεωσ12και τιµησεται αυτο ο ιερευσ ανα µεσον καλου και ανα µεσον 
πονηρου και καθοτι αν τιµησεται ο ιερευσ ουτωσ στησεται13εαν δε λυτρουµενοσ λυτρωσηται αυτο προσθησει 
το επιπεµπτον προσ την τιµην αυτου14και ανθρωποσ οσ αν αγιαση την οικιαν αυτου αγιαν τω κυριω και 
τιµησεται αυτην ο ιερευσ ανα µεσον καλησ και ανα µεσον πονηρασ ωσ αν τιµησεται αυτην ο ιερευσ ουτωσ 
σταθησεται15εαν δε ο αγιασασ αυτην λυτρωται την οικιαν αυτου προσθησει επ′ αυτο το επιπεµπτον του 
αργυριου τησ τιµησ και εσται αυτω16εαν δε απο του αγρου τησ κατασχεσεωσ αυτου αγιαση ανθρωποσ τω 
κυριω και εσται η τιµη κατα τον σπορον αυτου κορου κριθων πεντηκοντα διδραχµα αργυριου17εαν δε απο του 
ενιαυτου τησ αφεσεωσ αγιαση τον αγρον αυτου κατα την τιµην αυτου στησεται18εαν δε εσχατον µετα την 
αφεσιν αγιαση τον αγρον αυτου προσλογιειται αυτω ο ιερευσ το αργυριον επι τα ετη τα επιλοιπα εωσ εισ τον 
ενιαυτον τησ αφεσεωσ και ανθυφαιρεθησεται απο τησ συντιµησεωσ αυτου19εαν δε λυτρωται τον αγρον ο 
αγιασασ αυτον προσθησει το επιπεµπτον του αργυριου προσ την τιµην αυτου και εσται αυτω20εαν δε µη 
λυτρωται τον αγρον και αποδωται τον αγρον ανθρωπω ετερω ουκετι µη λυτρωσηται αυτον21αλλ′ εσται ο 
αγροσ εξεληλυθυιασ τησ αφεσεωσ αγιοσ τω κυριω ωσπερ η γη η αφωρισµενη τω ιερει εσται κατασχεσισ22εαν 
δε απο του αγρου ου κεκτηται οσ ουκ εστιν απο του αγρου τησ κατασχεσεωσ αυτου αγιαση τω 
κυριω23λογιειται προσ αυτον ο ιερευσ το τελοσ τησ τιµησ εκ του ενιαυτου τησ αφεσεωσ και αποδωσει την 
τιµην εν τη ηµερα εκεινη αγιον τω κυριω24και εν τω ενιαυτω τησ αφεσεωσ αποδοθησεται ο αγροσ τω ανθρωπω 
παρ′ ου κεκτηται αυτον ου ην η κατασχεσισ τησ γησ25και πασα τιµη εσται σταθµιοισ αγιοισ εικοσι οβολοι 
εσται το διδραχµον26και παν πρωτοτοκον ο αν γενηται εν τοισ κτηνεσιν σου εσται τω κυριω και ου 
καθαγιασει ουθεισ αυτο εαν τε µοσχον εαν τε προβατον τω κυριω εστιν27εαν δε των τετραποδων των 
ακαθαρτων αλλαξει κατα την τιµην αυτου και προσθησει το επιπεµπτον προσ αυτο και εσται αυτω εαν δε µη 
λυτρωται πραθησεται κατα το τιµηµα αυτου28παν δε αναθεµα ο εαν αναθη ανθρωποσ τω κυριω απο παντων 
οσα αυτω εστιν απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ και απο αγρου κατασχεσεωσ αυτου ουκ αποδωσεται ουδε 
λυτρωσεται παν αναθεµα αγιον αγιων εσται τω κυριω29και παν ο εαν ανατεθη απο των ανθρωπων ου 
λυτρωθησεται αλλα θανατω θανατωθησεται30πασα δεκατη τησ γησ απο του σπερµατοσ τησ γησ και του 
καρπου του ξυλινου τω κυριω εστιν αγιον τω κυριω31εαν δε λυτρωται λυτρω ανθρωποσ την δεκατην αυτου το 
επιπεµπτον προσθησει προσ αυτο και εσται αυτω32και πασα δεκατη βοων και προβατων και παν ο εαν ελθη εν 
τω αριθµω υπο την ραβδον το δεκατον εσται αγιον τω κυριω33ουκ αλλαξεισ καλον πονηρω εαν δε αλλασσων 
αλλαξησ αυτο και το αλλαγµα αυτου εσται αγιον ου λυτρωθησεται34αυται εισιν αι εντολαι ασ ενετειλατο 
κυριοσ τω µωυση προσ τουσ υιουσ ισραηλ εν τω ορει σινα . 
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Numbers

Chapter 1
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τη ερηµω τη σινα εν τη σκηνη του µαρτυριου εν µια του µηνοσ του 
δευτερου ετουσ δευτερου εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπτου λεγων2λαβετε αρχην πασησ συναγωγησ υιων 
ισραηλ κατα συγγενειασ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα αριθµον εξ ονοµατοσ αυτων κατα κεφαλην 
αυτων πασ αρσην3απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο εκπορευοµενοσ εν δυναµει ισραηλ επισκεψασθε αυτουσ 
συν δυναµει αυτων συ και ααρων επισκεψασθε αυτουσ4και µεθ′ υµων εσονται εκαστοσ κατα φυλην εκαστου 
αρχοντων κατ′ οικουσ πατριων εσονται5και ταυτα τα ονοµατα των ανδρων οιτινεσ παραστησονται µεθ′ υµων 
των ρουβην ελισουρ υιοσ σεδιουρ6των συµεων σαλαµιηλ υιοσ σουρισαδαι7των ιουδα ναασσων υιοσ 
αµιναδαβ8των ισσαχαρ ναθαναηλ υιοσ σωγαρ9των ζαβουλων ελιαβ υιοσ χαιλων10των υιων ιωσηφ των εφραιµ 
ελισαµα υιοσ εµιουδ των µανασση γαµαλιηλ υιοσ φαδασσουρ11των βενιαµιν αβιδαν υιοσ γαδεωνι12των δαν 
αχιεζερ υιοσ αµισαδαι13των ασηρ φαγαιηλ υιοσ εχραν14των γαδ ελισαφ υιοσ ραγουηλ15των νεφθαλι αχιρε 
υιοσ αιναν16ουτοι επικλητοι τησ συναγωγησ αρχοντεσ των φυλων κατα πατριασ χιλιαρχοι ισραηλ εισιν17και 
ελαβεν µωυσησ και ααρων τουσ ανδρασ τουτουσ τουσ ανακληθεντασ εξ ονοµατοσ18και πασαν την 
συναγωγην συνηγαγον εν µια του µηνοσ του δευτερου ετουσ και επηξονουσαν κατα γενεσεισ αυτων κατα 
πατριασ αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων απο εικοσαετουσ και επανω παν αρσενικον κατα κεφαλην 
αυτων19ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση και επεσκεπησαν εν τη ερηµω τη σινα20και εγενοντο οι υιοι 
ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα 
αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο 
εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει21η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ ρουβην εξ και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και 
πεντακοσιοι22τοισ υιοισ συµεων κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων 
κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο 
εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει23η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ συµεων εννεα και πεντηκοντα χιλιαδεσ και 
τριακοσιοι24τοισ υιοισ ιουδα κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα 
αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο 
εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει25η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ ιουδα τεσσαρεσ και εβδοµηκοντα χιλιαδεσ 
και εξακοσιοι26τοισ υιοισ ισσαχαρ κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων 
κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο 
εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει27η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ ισσαχαρ τεσσαρεσ και πεντηκοντα χιλιαδεσ 
και τετρακοσιοι28τοισ υιοισ ζαβουλων κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων 
αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ 
ο εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει29η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ ζαβουλων επτα και πεντηκοντα χιλιαδεσ 
και τετρακοσιοι30τοισ υιοισ ιωσηφ υιοισ εφραιµ κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ 
πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και 
επανω πασ ο εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει31η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ εφραιµ τεσσαρακοντα χιλιαδεσ 
και πεντακοσιοι32τοισ υιοισ µανασση κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων 
αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ 
ο εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει33η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ µανασση δυο και τριακοντα χιλιαδεσ και 
διακοσιοι34τοισ υιοισ βενιαµιν κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα 
αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο 
εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει35η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ βενιαµιν πεντε και τριακοντα χιλιαδεσ και 
τετρακοσιοι36τοισ υιοισ γαδ κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα 
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αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο 
εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει37η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ γαδ πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και 
εξακοσιοι και πεντηκοντα38τοισ υιοισ δαν κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων 
αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ 
ο εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει39η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ δαν δυο και εξηκοντα χιλιαδεσ και 
επτακοσιοι40τοισ υιοισ ασηρ κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα 
αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο 
εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει41η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ ασηρ µια και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και 
πεντακοσιοι42τοισ υιοισ νεφθαλι κατα συγγενειασ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων 
κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο 
εκπορευοµενοσ εν τη δυναµει43η επισκεψισ αυτων εκ τησ φυλησ νεφθαλι τρεισ και πεντηκοντα χιλιαδεσ και 
τετρακοσιοι44αυτη η επισκεψισ ην επεσκεψαντο µωυσησ και ααρων και οι αρχοντεσ ισραηλ δωδεκα ανδρεσ 
ανηρ εισ κατα φυλην µιαν κατα φυλην οικων πατριασ ησαν45και εγενετο πασα η επισκεψισ υιων ισραηλ συν 
δυναµει αυτων απο εικοσαετουσ και επανω πασ ο εκπορευοµενοσ παραταξασθαι εν ισραηλ46εξακοσιαι 
χιλιαδεσ και τρισχιλιοι και πεντακοσιοι και πεντηκοντα47οι δε λευιται εκ τησ φυλησ πατριασ αυτων ουκ 
επεσκεπησαν εν τοισ υιοισ ισραηλ48και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων49ορα την φυλην την λευι ου 
συνεπισκεψη και τον αριθµον αυτων ου ληµψη εν µεσω των υιων ισραηλ50και συ επιστησον τουσ λευιτασ επι 
την σκηνην του µαρτυριου και επι παντα τα σκευη αυτησ και επι παντα οσα εστιν εν αυτη αυτοι αρουσιν την 
σκηνην και παντα τα σκευη αυτησ και αυτοι λειτουργησουσιν εν αυτη και κυκλω τησ σκηνησ 
παρεµβαλουσιν51και εν τω εξαιρειν την σκηνην καθελουσιν αυτην οι λευιται και εν τω παρεµβαλλειν την 
σκηνην αναστησουσιν και ο αλλογενησ ο προσπορευοµενοσ αποθανετω52και παρεµβαλουσιν οι υιοι ισραηλ 
ανηρ εν τη εαυτου ταξει και ανηρ κατα την εαυτου ηγεµονιαν συν δυναµει αυτων53οι δε λευιται 
παρεµβαλετωσαν εναντιον κυριου κυκλω τησ σκηνησ του µαρτυριου και ουκ εσται αµαρτηµα εν υιοισ 
ισραηλ και φυλαξουσιν οι λευιται αυτοι την φυλακην τησ σκηνησ του µαρτυριου54και εποιησαν οι υιοι 
ισραηλ κατα παντα α ενετειλατο κυριοσ τω µωυση και ααρων ουτωσ εποιησαν

Chapter 2
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων2ανθρωποσ εχοµενοσ αυτου κατα ταγµα κατα σηµεασ 
κατ′ οικουσ πατριων αυτων παρεµβαλετωσαν οι υιοι ισραηλ εναντιοι κυκλω τησ σκηνησ του µαρτυριου 
παρεµβαλουσιν οι υιοι ισραηλ3και οι παρεµβαλλοντεσ πρωτοι κατ′ ανατολασ ταγµα παρεµβολησ ιουδα συν 
δυναµει αυτων και ο αρχων των υιων ιουδα ναασσων υιοσ αµιναδαβ4δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι 
τεσσαρεσ και εβδοµηκοντα χιλιαδεσ και εξακοσιοι5και οι παρεµβαλλοντεσ εχοµενοι φυλησ ισσαχαρ και ο 
αρχων των υιων ισσαχαρ ναθαναηλ υιοσ σωγαρ6δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι τεσσαρεσ και πεντηκοντα 
χιλιαδεσ και τετρακοσιοι7και οι παρεµβαλλοντεσ εχοµενοι φυλησ ζαβουλων και ο αρχων των υιων ζαβουλων 
ελιαβ υιοσ χαιλων8δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι επτα και πεντηκοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι9παντεσ οι 
επεσκεµµενοι εκ τησ παρεµβολησ ιουδα εκατον ογδοηκοντα χιλιαδεσ και εξακισχιλιοι και τετρακοσιοι συν 
δυναµει αυτων πρωτοι εξαρουσιν10ταγµα παρεµβολησ ρουβην προσ λιβα συν δυναµει αυτων και ο αρχων των 
υιων ρουβην ελισουρ υιοσ σεδιουρ11δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι εξ και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και 
πεντακοσιοι12και οι παρεµβαλλοντεσ εχοµενοι αυτου φυλησ συµεων και ο αρχων των υιων συµεων σαλαµιηλ 
υιοσ σουρισαδαι13δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι εννεα και πεντηκοντα χιλιαδεσ και τριακοσιοι14και οι 
παρεµβαλλοντεσ εχοµενοι αυτου φυλησ γαδ και ο αρχων των υιων γαδ ελισαφ υιοσ ραγουηλ15δυναµισ αυτου 
οι επεσκεµµενοι πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και εξακοσιοι και πεντηκοντα16παντεσ οι επεσκεµµενοι 
τησ παρεµβολησ ρουβην εκατον πεντηκοντα µια χιλιαδεσ και τετρακοσιοι και πεντηκοντα συν δυναµει 
αυτων δευτεροι εξαρουσιν17και αρθησεται η σκηνη του µαρτυριου και η παρεµβολη των λευιτων µεσον των 
παρεµβολων ωσ και παρεµβαλλουσιν ουτωσ και εξαρουσιν εκαστοσ εχοµενοσ καθ′ ηγεµονιαν18ταγµα 
παρεµβολησ εφραιµ παρα θαλασσαν συν δυναµει αυτων και ο αρχων των υιων εφραιµ ελισαµα υιοσ 
εµιουδ19δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και πεντακοσιοι20και οι παρεµβαλλοντεσ 
εχοµενοι φυλησ µανασση και ο αρχων των υιων µανασση γαµαλιηλ υιοσ φαδασσουρ21δυναµισ αυτου οι 
επεσκεµµενοι δυο και τριακοντα χιλιαδεσ και διακοσιοι22και οι παρεµβαλλοντεσ εχοµενοι φυλησ βενιαµιν 
και ο αρχων των υιων βενιαµιν αβιδαν υιοσ γαδεωνι23δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι πεντε και τριακοντα 
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χιλιαδεσ και τετρακοσιοι24παντεσ οι επεσκεµµενοι τησ παρεµβολησ εφραιµ εκατον χιλιαδεσ και 
οκτακισχιλιοι και εκατον συν δυναµει αυτων τριτοι εξαρουσιν25ταγµα παρεµβολησ δαν προσ βορραν συν 
δυναµει αυτων και ο αρχων των υιων δαν αχιεζερ υιοσ αµισαδαι26δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι δυο και 
εξηκοντα χιλιαδεσ και επτακοσιοι27και οι παρεµβαλλοντεσ εχοµενοι αυτου φυλησ ασηρ και ο αρχων των 
υιων ασηρ φαγαιηλ υιοσ εχραν28δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι µια και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και 
πεντακοσιοι29και οι παρεµβαλλοντεσ εχοµενοι φυλησ νεφθαλι και ο αρχων των υιων νεφθαλι αχιρε υιοσ 
αιναν30δυναµισ αυτου οι επεσκεµµενοι τρεισ και πεντηκοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι31παντεσ οι 
επεσκεµµενοι τησ παρεµβολησ δαν εκατον και πεντηκοντα επτα χιλιαδεσ και εξακοσιοι εσχατοι εξαρουσιν 
κατα ταγµα αυτων32αυτη η επισκεψισ των υιων ισραηλ κατ′ οικουσ πατριων αυτων πασα η επισκεψισ των 
παρεµβολων συν ταισ δυναµεσιν αυτων εξακοσιαι χιλιαδεσ και τρισχιλιοι πεντακοσιοι πεντηκοντα33οι δε 
λευιται ου συνεπεσκεπησαν εν αυτοισ καθα ενετειλατο κυριοσ τω µωυση34και εποιησαν οι υιοι ισραηλ παντα 
οσα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση ουτωσ παρενεβαλον κατα ταγµα αυτων και ουτωσ εξηρον εκαστοσ εχοµενοι 
κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων

Chapter 3
1και αυται αι γενεσεισ ααρων και µωυση εν η ηµερα ελαλησεν κυριοσ τω µωυση εν ορει σινα2και ταυτα τα 
ονοµατα των υιων ααρων πρωτοτοκοσ ναδαβ και αβιουδ ελεαζαρ και ιθαµαρ3ταυτα τα ονοµατα των υιων 
ααρων οι ιερεισ οι ηλειµµενοι ουσ ετελειωσαν τασ χειρασ αυτων ιερατευειν4και ετελευτησεν ναδαβ και 
αβιουδ εναντι κυριου προσφεροντων αυτων πυρ αλλοτριον εναντι κυριου εν τη ερηµω σινα και παιδια ουκ ην 
αυτοισ και ιερατευσεν ελεαζαρ και ιθαµαρ µετ′ ααρων του πατροσ αυτων5και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην 
λεγων6λαβε την φυλην λευι και στησεισ αυτουσ εναντιον ααρων του ιερεωσ και λειτουργησουσιν αυτω7και 
φυλαξουσιν τασ φυλακασ αυτου και τασ φυλακασ των υιων ισραηλ εναντι τησ σκηνησ του µαρτυριου 
εργαζεσθαι τα εργα τησ σκηνησ8και φυλαξουσιν παντα τα σκευη τησ σκηνησ του µαρτυριου και τασ 
φυλακασ των υιων ισραηλ κατα παντα τα εργα τησ σκηνησ9και δωσεισ τουσ λευιτασ ααρων και τοισ υιοισ 
αυτου τοισ ιερευσιν δοµα δεδοµενοι ουτοι µοι εισιν απο των υιων ισραηλ10και ααρων και τουσ υιουσ αυτου 
καταστησεισ επι τησ σκηνησ του µαρτυριου και φυλαξουσιν την ιερατειαν αυτων και παντα τα κατα τον 
βωµον και εσω του καταπετασµατοσ και ο αλλογενησ ο απτοµενοσ αποθανειται11και ελαλησεν κυριοσ προσ 
µωυσην λεγων12και εγω ιδου ειληφα τουσ λευιτασ εκ µεσου των υιων ισραηλ αντι παντοσ πρωτοτοκου 
διανοιγοντοσ µητραν παρα των υιων ισραηλ λυτρα αυτων εσονται και εσονται εµοι οι λευιται13εµοι γαρ παν 
πρωτοτοκον εν η ηµερα επαταξα παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτου ηγιασα εµοι παν πρωτοτοκον εν ισραηλ απο 
ανθρωπου εωσ κτηνουσ εµοι εσονται εγω κυριοσ14και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τη ερηµω σινα 
λεγων15επισκεψαι τουσ υιουσ λευι κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα δηµουσ αυτων κατα συγγενειασ αυτων 
παν αρσενικον απο µηνιαιου και επανω επισκεψασθε αυτουσ16και επεσκεψαντο αυτουσ µωυσησ και ααρων 
δια φωνησ κυριου ον τροπον συνεταξεν αυτοισ κυριοσ17και ησαν ουτοι οι υιοι λευι εξ ονοµατων αυτων 
γεδσων κααθ και µεραρι18και ταυτα τα ονοµατα των υιων γεδσων κατα δηµουσ αυτων λοβενι και σεµει+19και 
υιοι κααθ κατα δηµουσ αυτων αµραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ20και υιοι µεραρι κατα δηµουσ αυτων 
µοολι και µουσι ουτοι εισιν δηµοι των λευιτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων21τω γεδσων δηµοσ του λοβενι και 
δηµοσ του σεµει+ ουτοι δηµοι του γεδσων22η επισκεψισ αυτων κατα αριθµον παντοσ αρσενικου απο µηνιαιου 
και επανω η επισκεψισ αυτων επτακισχιλιοι και πεντακοσιοι23και υιοι γεδσων οπισω τησ σκηνησ παρα 
θαλασσαν παρεµβαλουσιν24και ο αρχων οικου πατριασ του δηµου του γεδσων ελισαφ υιοσ λαηλ25και η 
φυλακη υιων γεδσων εν τη σκηνη του µαρτυριου η σκηνη και το καλυµµα και το κατακαλυµµα τησ θυρασ 
τησ σκηνησ του µαρτυριου26και τα ιστια τησ αυλησ και το καταπετασµα τησ πυλησ τησ αυλησ τησ ουσησ 
επι τησ σκηνησ και τα καταλοιπα παντων των εργων αυτου27τω κααθ δηµοσ ο αµραµισ και δηµοσ ο σααρισ 
και δηµοσ ο χεβρωνισ και δηµοσ ο οζιηλισ ουτοι εισιν δηµοι του κααθ28κατα αριθµον παν αρσενικον απο 
µηνιαιου και επανω οκτακισχιλιοι και εξακοσιοι φυλασσοντεσ τασ φυλακασ των αγιων29οι δηµοι των υιων 
κααθ παρεµβαλουσιν εκ πλαγιων τησ σκηνησ κατα λιβα30και ο αρχων οικου πατριων των δηµων του κααθ 
ελισαφαν υιοσ οζιηλ31και η φυλακη αυτων η κιβωτοσ και η τραπεζα και η λυχνια και τα θυσιαστηρια και τα 
σκευη του αγιου οσα λειτουργουσιν εν αυτοισ και το κατακαλυµµα και παντα τα εργα αυτων32και ο αρχων 
επι των αρχοντων των λευιτων ελεαζαρ ο υιοσ ααρων του ιερεωσ καθεσταµενοσ φυλασσειν τασ φυλακασ των 
αγιων33τω µεραρι δηµοσ ο µοολι και δηµοσ ο µουσι ουτοι εισιν δηµοι µεραρι34η επισκεψισ αυτων κατα 
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αριθµον παν αρσενικον απο µηνιαιου και επανω εξακισχιλιοι και πεντηκοντα35και ο αρχων οικου πατριων 
του δηµου του µεραρι σουριηλ υιοσ αβιχαιλ εκ πλαγιων τησ σκηνησ παρεµβαλουσιν προσ βορραν36η 
επισκεψισ η φυλακη υιων µεραρι τασ κεφαλιδασ τησ σκηνησ και τουσ µοχλουσ αυτησ και τουσ στυλουσ 
αυτησ και τασ βασεισ αυτησ και παντα τα σκευη αυτων και τα εργα αυτων37και τουσ στυλουσ τησ αυλησ 
κυκλω και τασ βασεισ αυτων και τουσ πασσαλουσ και τουσ καλουσ αυτων38και οι παρεµβαλλοντεσ κατα 
προσωπον τησ σκηνησ του µαρτυριου απ′ ανατολησ µωυσησ και ααρων και οι υιοι αυτου φυλασσοντεσ τασ 
φυλακασ του αγιου εισ τασ φυλακασ των υιων ισραηλ και ο αλλογενησ ο απτοµενοσ αποθανειται39πασα η 
επισκεψισ των λευιτων ουσ επεσκεψατο µωυσησ και ααρων δια φωνησ κυριου κατα δηµουσ αυτων παν 
αρσενικον απο µηνιαιου και επανω δυο και εικοσι χιλιαδεσ40και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων επισκεψαι 
παν πρωτοτοκον αρσεν των υιων ισραηλ απο µηνιαιου και επανω και λαβε τον αριθµον εξ ονοµατοσ41και 
ληµψη τουσ λευιτασ εµοι εγω κυριοσ αντι παντων των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ και τα κτηνη των 
λευιτων αντι παντων των πρωτοτοκων εν τοισ κτηνεσιν των υιων ισραηλ42και επεσκεψατο µωυσησ ον τροπον 
ενετειλατο κυριοσ παν πρωτοτοκον εν τοισ υιοισ ισραηλ43και εγενοντο παντα τα πρωτοτοκα τα αρσενικα 
κατα αριθµον εξ ονοµατοσ απο µηνιαιου και επανω εκ τησ επισκεψεωσ αυτων δυο και εικοσι χιλιαδεσ τρεισ 
και εβδοµηκοντα και διακοσιοι44και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων45λαβε τουσ λευιτασ αντι παντων 
των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ και τα κτηνη των λευιτων αντι των κτηνων αυτων και εσονται εµοι οι 
λευιται εγω κυριοσ46και τα λυτρα τριων και εβδοµηκοντα και διακοσιων οι πλεοναζοντεσ παρα τουσ λευιτασ 
απο των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ47και ληµψη πεντε σικλουσ κατα κεφαλην κατα το διδραχµον το αγιον 
ληµψη εικοσι οβολουσ του σικλου48και δωσεισ το αργυριον ααρων και τοισ υιοισ αυτου λυτρα των 
πλεοναζοντων εν αυτοισ49και ελαβεν µωυσησ το αργυριον τα λυτρα των πλεοναζοντων εισ την εκλυτρωσιν 
των λευιτων50παρα των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ ελαβεν το αργυριον χιλιουσ τριακοσιουσ εξηκοντα 
πεντε σικλουσ κατα τον σικλον τον αγιον51και εδωκεν µωυσησ τα λυτρα των πλεοναζοντων ααρων και τοισ 
υιοισ αυτου δια φωνησ κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση

Chapter 4
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων2λαβε το κεφαλαιον των υιων κααθ εκ µεσου υιων λευι 
κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων3απο εικοσι και πεντε ετων και επανω και εωσ πεντηκοντα 
ετων πασ ο εισπορευοµενοσ λειτουργειν ποιησαι παντα τα εργα εν τη σκηνη του µαρτυριου4και ταυτα τα εργα 
των υιων κααθ εν τη σκηνη του µαρτυριου αγιον των αγιων5και εισελευσεται ααρων και οι υιοι αυτου οταν 
εξαιρη η παρεµβολη και καθελουσιν το καταπετασµα το συσκιαζον και κατακαλυψουσιν εν αυτω την 
κιβωτον του µαρτυριου6και επιθησουσιν επ′ αυτο κατακαλυµµα δερµα υακινθινον και επιβαλουσιν επ′ αυτην 
ιµατιον ολον υακινθινον ανωθεν και διεµβαλουσιν τουσ αναφορεισ7και επι την τραπεζαν την προκειµενην 
επιβαλουσιν επ′ αυτην ιµατιον ολοπορφυρον και τα τρυβλια και τασ θυισκασ και τουσ κυαθουσ και τα 
σπονδεια εν οισ σπενδει και οι αρτοι οι δια παντοσ επ′ αυτησ εσονται8και επιβαλουσιν επ′ αυτην ιµατιον 
κοκκινον και καλυψουσιν αυτην καλυµµατι δερµατινω υακινθινω και διεµβαλουσιν δι′ αυτησ τουσ 
αναφορεισ9και ληµψονται ιµατιον υακινθινον και καλυψουσιν την λυχνιαν την φωτιζουσαν και τουσ 
λυχνουσ αυτησ και τασ λαβιδασ αυτησ και τασ επαρυστριδασ αυτησ και παντα τα αγγεια του ελαιου οισ 
λειτουργουσιν εν αυτοισ10και εµβαλουσιν αυτην και παντα τα σκευη αυτησ εισ καλυµµα δερµατινον 
υακινθινον και επιθησουσιν αυτην επ′ αναφορεων11και επι το θυσιαστηριον το χρυσουν επικαλυψουσιν 
ιµατιον υακινθινον και καλυψουσιν αυτο καλυµµατι δερµατινω υακινθινω και διεµβαλουσιν τουσ αναφορεισ 
αυτου12και ληµψονται παντα τα σκευη τα λειτουργικα οσα λειτουργουσιν εν αυτοισ εν τοισ αγιοισ και 
εµβαλουσιν εισ ιµατιον υακινθινον και καλυψουσιν αυτα καλυµµατι δερµατινω υακινθινω και επιθησουσιν 
επι αναφορεισ13και τον καλυπτηρα επιθησει επι το θυσιαστηριον και επικαλυψουσιν επ′ αυτο ιµατιον 
ολοπορφυρον14και επιθησουσιν επ′ αυτο παντα τα σκευη οσοισ λειτουργουσιν επ′ αυτο εν αυτοισ και τα 
πυρεια και τασ κρεαγρασ και τασ φιαλασ και τον καλυπτηρα και παντα τα σκευη του θυσιαστηριου και 
επιβαλουσιν επ′ αυτο καλυµµα δερµατινον υακινθινον και διεµβαλουσιν τουσ αναφορεισ αυτου και 
ληµψονται ιµατιον πορφυρουν και συγκαλυψουσιν τον λουτηρα και την βασιν αυτου και εµβαλουσιν αυτα 
εισ καλυµµα δερµατινον υακινθινον και επιθησουσιν επι αναφορεισ15και συντελεσουσιν ααρων και οι υιοι 
αυτου καλυπτοντεσ τα αγια και παντα τα σκευη τα αγια εν τω εξαιρειν την παρεµβολην και µετα ταυτα 
εισελευσονται υιοι κααθ αιρειν και ουχ αψονται των αγιων ινα µη αποθανωσιν ταυτα αρουσιν οι υιοι κααθ 
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εν τη σκηνη του µαρτυριου16επισκοποσ ελεαζαρ υιοσ ααρων του ιερεωσ το ελαιον του φωτοσ και το θυµιαµα 
τησ συνθεσεωσ και η θυσια η καθ′ ηµεραν και το ελαιον τησ χρισεωσ η επισκοπη ολησ τησ σκηνησ και οσα 
εστιν εν αυτη εν τω αγιω εν πασι τοισ εργοισ17και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων18µη 
ολεθρευσητε τησ φυλησ τον δηµον τον κααθ εκ µεσου των λευιτων19τουτο ποιησατε αυτοισ και ζησονται και 
ου µη αποθανωσιν προσπορευοµενων αυτων προσ τα αγια των αγιων ααρων και οι υιοι αυτου 
προσπορευεσθωσαν και καταστησουσιν αυτουσ εκαστον κατα την αναφοραν αυτου20και ου µη εισελθωσιν 
ιδειν εξαπινα τα αγια και αποθανουνται21και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων22λαβε την αρχην των 
υιων γεδσων και τουτουσ κατ′ οικουσ πατριων αυτων κατα δηµουσ αυτων23απο πεντεκαιεικοσαετουσ και 
επανω εωσ πεντηκονταετουσ επισκεψαι αυτουσ πασ ο εισπορευοµενοσ λειτουργειν και ποιειν τα εργα αυτου 
εν τη σκηνη του µαρτυριου24αυτη η λειτουργια του δηµου του γεδσων λειτουργειν και αιρειν25και αρει τασ 
δερρεισ τησ σκηνησ και την σκηνην του µαρτυριου και το καλυµµα αυτησ και το καλυµµα το υακινθινον το 
ον επ′ αυτησ ανωθεν και το καλυµµα τησ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου26και τα ιστια τησ αυλησ οσα επι 
τησ σκηνησ του µαρτυριου και τα περισσα και παντα τα σκευη τα λειτουργικα οσα λειτουργουσιν εν αυτοισ 
ποιησουσιν27κατα στοµα ααρων και των υιων αυτου εσται η λειτουργια των υιων γεδσων κατα πασασ τασ 
λειτουργιασ αυτων και κατα παντα τα αρτα δι′ αυτων και επισκεψη αυτουσ εξ ονοµατων παντα τα αρτα υπ′ 
αυτων28αυτη η λειτουργια των υιων γεδσων εν τη σκηνη του µαρτυριου και η φυλακη αυτων εν χειρι ιθαµαρ 
του υιου ααρων του ιερεωσ29υιοι µεραρι κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων επισκεψασθε 
αυτουσ30απο πεντεκαιεικοσαετουσ και επανω εωσ πεντηκονταετουσ επισκεψασθε αυτουσ πασ ο 
εισπορευοµενοσ λειτουργειν τα εργα τησ σκηνησ του µαρτυριου31και ταυτα τα φυλαγµατα των αιροµενων υπ′ 
αυτων κατα παντα τα εργα αυτων εν τη σκηνη του µαρτυριου τασ κεφαλιδασ τησ σκηνησ και τουσ µοχλουσ 
και τουσ στυλουσ αυτησ και τασ βασεισ αυτησ και το κατακαλυµµα και αι βασεισ αυτων και οι στυλοι 
αυτων και το κατακαλυµµα τησ θυρασ τησ σκηνησ32και τουσ στυλουσ τησ αυλησ κυκλω και αι βασεισ 
αυτων και τουσ στυλουσ του καταπετασµατοσ τησ πυλησ τησ αυλησ και τασ βασεισ αυτων και τουσ 
πασσαλουσ αυτων και τουσ καλουσ αυτων και παντα τα σκευη αυτων και παντα τα λειτουργηµατα αυτων εξ 
ονοµατων επισκεψασθε αυτουσ και παντα τα σκευη τησ φυλακησ των αιροµενων υπ′ αυτων33αυτη η 
λειτουργια δηµου υιων µεραρι εν πασιν τοισ εργοισ αυτων εν τη σκηνη του µαρτυριου εν χειρι ιθαµαρ υιου 
ααρων του ιερεωσ34και επεσκεψατο µωυσησ και ααρων και οι αρχοντεσ ισραηλ τουσ υιουσ κααθ κατα 
δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων35απο πεντεκαιεικοσαετουσ και επανω εωσ πεντηκονταετουσ πασ ο 
εισπορευοµενοσ λειτουργειν και ποιειν εν τη σκηνη του µαρτυριου36και εγενετο η επισκεψισ αυτων κατα 
δηµουσ αυτων δισχιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα37αυτη η επισκεψισ δηµου κααθ πασ ο λειτουργων εν τη σκηνη 
του µαρτυριου καθα επεσκεψατο µωυσησ και ααρων δια φωνησ κυριου εν χειρι µωυση38και επεσκεπησαν 
υιοι γεδσων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων39απο πεντεκαιεικοσαετουσ και επανω εωσ 
πεντηκονταετουσ πασ ο εισπορευοµενοσ λειτουργειν και ποιειν τα εργα εν τη σκηνη του µαρτυριου40και 
εγενετο η επισκεψισ αυτων κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων δισχιλιοι εξακοσιοι 
τριακοντα41αυτη η επισκεψισ δηµου υιων γεδσων πασ ο λειτουργων εν τη σκηνη του µαρτυριου ουσ 
επεσκεψατο µωυσησ και ααρων δια φωνησ κυριου εν χειρι µωυση42επεσκεπησαν δε και δηµοσ υιων µεραρι 
κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων43απο πεντεκαιεικοσαετουσ και επανω εωσ πεντηκονταετουσ 
πασ ο εισπορευοµενοσ λειτουργειν προσ τα εργα τησ σκηνησ του µαρτυριου44και εγενηθη η επισκεψισ αυτων 
κατα δηµουσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων τρισχιλιοι και διακοσιοι45αυτη η επισκεψισ δηµου υιων 
µεραρι ουσ επεσκεψατο µωυσησ και ααρων δια φωνησ κυριου εν χειρι µωυση46παντεσ οι επεσκεµµενοι ουσ 
επεσκεψατο µωυσησ και ααρων και οι αρχοντεσ ισραηλ τουσ λευιτασ κατα δηµουσ κατ′ οικουσ πατριων 
αυτων47απο πεντεκαιεικοσαετουσ και επανω εωσ πεντηκονταετουσ πασ ο εισπορευοµενοσ προσ το εργον των 
εργων και τα εργα τα αιροµενα εν τη σκηνη του µαρτυριου48και εγενηθησαν οι επισκεπεντεσ οκτακισχιλιοι 
πεντακοσιοι ογδοηκοντα49δια φωνησ κυριου επεσκεψατο αυτουσ εν χειρι µωυση ανδρα κατ′ ανδρα επι των 
εργων αυτων και επι ων αιρουσιν αυτοι και επεσκεπησαν ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση

Chapter 5
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2προσταξον τοισ υιοισ ισραηλ και εξαποστειλατωσαν εκ τησ 
παρεµβολησ παντα λεπρον και παντα γονορρυη και παντα ακαθαρτον επι ψυχη3απο αρσενικου εωσ θηλυκου 
εξαποστειλατε εξω τησ παρεµβολησ και ου µη µιανουσιν τασ παρεµβολασ αυτων εν οισ εγω καταγινοµαι εν 
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αυτοισ4και εποιησαν ουτωσ οι υιοι ισραηλ και εξαπεστειλαν αυτουσ εξω τησ παρεµβολησ καθα ελαλησεν 
κυριοσ τω µωυση ουτωσ εποιησαν οι υιοι ισραηλ5και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων6λαλησον τοισ 
υιοισ ισραηλ λεγων ανηρ η γυνη οστισ εαν ποιηση απο των αµαρτιων των ανθρωπινων και παριδων παριδη 
και πληµµεληση η ψυχη εκεινη7εξαγορευσει την αµαρτιαν ην εποιησεν και αποδωσει την πληµµελειαν το 
κεφαλαιον και το επιπεµπτον αυτου προσθησει επ′ αυτο και αποδωσει τινι επληµµελησεν αυτω8εαν δε µη η τω 
ανθρωπω ο αγχιστευων ωστε αποδουναι αυτω το πληµµεληµα προσ αυτον το πληµµεληµα το αποδιδοµενον 
κυριω τω ιερει εσται πλην του κριου του ιλασµου δι′ ου εξιλασεται εν αυτω περι αυτου9και πασα απαρχη 
κατα παντα τα αγιαζοµενα εν υιοισ ισραηλ οσα αν προσφερωσιν τω κυριω τω ιερει αυτω εσται10και εκαστου 
τα ηγιασµενα αυτου εσται ανηρ οσ εαν δω τω ιερει αυτω εσται11και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην 
λεγων12λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ ανδροσ ανδροσ εαν παραβη η γυνη αυτου και 
παριδη αυτον υπεριδουσα13και κοιµηθη τισ µετ′ αυτησ κοιτην σπερµατοσ και λαθη εξ οφθαλµων του ανδροσ 
αυτησ και κρυψη αυτη δε η µεµιαµµενη και µαρτυσ µη ην µετ′ αυτησ και αυτη µη η συνειληµµενη14και 
επελθη αυτω πνευµα ζηλωσεωσ και ζηλωση την γυναικα αυτου αυτη δε µεµιανται η επελθη αυτω πνευµα 
ζηλωσεωσ και ζηλωση την γυναικα αυτου αυτη δε µη η µεµιαµµενη15και αξει ο ανθρωποσ την γυναικα αυτου 
προσ τον ιερεα και προσοισει το δωρον περι αυτησ το δεκατον του οιφι αλευρον κριθινον ουκ επιχεει επ′ αυτο 
ελαιον ουδε επιθησει επ′ αυτο λιβανον εστιν γαρ θυσια ζηλοτυπιασ θυσια µνηµοσυνου αναµιµνησκουσα 
αµαρτιαν16και προσαξει αυτην ο ιερευσ και στησει αυτην εναντι κυριου17και ληµψεται ο ιερευσ υδωρ 
καθαρον ζων εν αγγειω οστρακινω και τησ γησ τησ ουσησ επι του εδαφουσ τησ σκηνησ του µαρτυριου και 
λαβων ο ιερευσ εµβαλει εισ το υδωρ18και στησει ο ιερευσ την γυναικα εναντι κυριου και αποκαλυψει την 
κεφαλην τησ γυναικοσ και δωσει επι τασ χειρασ αυτησ την θυσιαν του µνηµοσυνου την θυσιαν τησ 
ζηλοτυπιασ εν δε τη χειρι του ιερεωσ εσται το υδωρ του ελεγµου του επικαταρωµενου τουτου19και ορκιει 
αυτην ο ιερευσ και ερει τη γυναικι ει µη κεκοιµηται τισ µετα σου ει µη παραβεβηκασ µιανθηναι υπο τον 
ανδρα τον σεαυτησ αθωα ισθι απο του υδατοσ του ελεγµου του επικαταρωµενου τουτου20ει δε συ 
παραβεβηκασ υπ′ ανδροσ ουσα η µεµιανσαι και εδωκεν τισ την κοιτην αυτου εν σοι πλην του ανδροσ 
σου21και ορκιει ο ιερευσ την γυναικα εν τοισ ορκοισ τησ αρασ ταυτησ και ερει ο ιερευσ τη γυναικι δωη 
κυριοσ σε εν αρα και ενορκιον εν µεσω του λαου σου εν τω δουναι κυριον τον µηρον σου διαπεπτωκοτα και 
την κοιλιαν σου πεπρησµενην22και εισελευσεται το υδωρ το επικαταρωµενον τουτο εισ την κοιλιαν σου 
πρησαι γαστερα και διαπεσειν µηρον σου και ερει η γυνη γενοιτο γενοιτο23και γραψει ο ιερευσ τασ αρασ 
ταυτασ εισ βιβλιον και εξαλειψει εισ το υδωρ του ελεγµου του επικαταρωµενου24και ποτιει την γυναικα το 
υδωρ του ελεγµου του επικαταρωµενου και εισελευσεται εισ αυτην το υδωρ το επικαταρωµενον του 
ελεγµου25και ληµψεται ο ιερευσ εκ χειροσ τησ γυναικοσ την θυσιαν τησ ζηλοτυπιασ και επιθησει την θυσιαν 
εναντι κυριου και προσοισει αυτην προσ το θυσιαστηριον26και δραξεται ο ιερευσ απο τησ θυσιασ το 
µνηµοσυνον αυτησ και ανοισει αυτο επι το θυσιαστηριον και µετα ταυτα ποτιει την γυναικα το υδωρ27και 
εσται εαν η µεµιαµµενη και ληθη λαθη τον ανδρα αυτησ και εισελευσεται εισ αυτην το υδωρ του ελεγµου το 
επικαταρωµενον και πρησθησεται την κοιλιαν και διαπεσειται ο µηροσ αυτησ και εσται η γυνη εισ αραν εν 
τω λαω αυτησ28εαν δε µη µιανθη η γυνη και καθαρα η και αθωα εσται και εκσπερµατιει σπερµα29ουτοσ ο 
νοµοσ τησ ζηλοτυπιασ ω εαν παραβη η γυνη υπ′ ανδροσ ουσα και µιανθη30η ανθρωποσ ω εαν επελθη επ′ 
αυτον πνευµα ζηλωσεωσ και ζηλωση την γυναικα αυτου και στησει την γυναικα αυτου εναντι κυριου και 
ποιησει αυτη ο ιερευσ παντα τον νοµον τουτον31και αθωοσ εσται ο ανθρωποσ απο αµαρτιασ και η γυνη 
εκεινη ληµψεται την αµαρτιαν αυτησ

Chapter 6
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ ανηρ η γυνη 
οσ εαν µεγαλωσ ευξηται ευχην αφαγνισασθαι αγνειαν κυριω3απο οινου και σικερα αγνισθησεται απο οινου 
και οξοσ εξ οινου και οξοσ εκ σικερα ου πιεται και οσα κατεργαζεται εκ σταφυλησ ου πιεται και σταφυλην 
προσφατον και σταφιδα ου φαγεται4πασασ τασ ηµερασ τησ ευχησ αυτου απο παντων οσα γινεται εξ αµπελου 
οινον απο στεµφυλων εωσ γιγαρτου ου φαγεται5πασασ τασ ηµερασ τησ ευχησ του αγνισµου ξυρον ουκ 
επελευσεται επι την κεφαλην αυτου εωσ αν πληρωθωσιν αι ηµεραι οσασ ηυξατο κυριω αγιοσ εσται τρεφων 
κοµην τριχα κεφαλησ6πασασ τασ ηµερασ τησ ευχησ κυριω επι παση ψυχη τετελευτηκυια ουκ 
εισελευσεται7επι πατρι και επι µητρι και επ′ αδελφω και επ′ αδελφη ου µιανθησεται επ′ αυτοισ αποθανοντων 
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αυτων οτι ευχη θεου αυτου επ′ αυτω επι κεφαλησ αυτου8πασασ τασ ηµερασ τησ ευχησ αυτου αγιοσ εσται 
κυριω9εαν δε τισ αποθανη εξαπινα επ′ αυτω παραχρηµα µιανθησεται η κεφαλη ευχησ αυτου και ξυρησεται 
την κεφαλην αυτου η αν ηµερα καθαρισθη τη ηµερα τη εβδοµη ξυρηθησεται10και τη ηµερα τη ογδοη οισει 
δυο τρυγονασ η δυο νεοσσουσ περιστερων προσ τον ιερεα επι τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου11και 
ποιησει ο ιερευσ µιαν περι αµαρτιασ και µιαν εισ ολοκαυτωµα και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευσ περι ων 
ηµαρτεν περι τησ ψυχησ και αγιασει την κεφαλην αυτου εν εκεινη τη ηµερα12η ηγιασθη κυριω τασ ηµερασ 
τησ ευχησ και προσαξει αµνον ενιαυσιον εισ πληµµελειαν και αι ηµεραι αι προτεραι αλογοι εσονται οτι 
εµιανθη κεφαλη ευχησ αυτου13και ουτοσ ο νοµοσ του ευξαµενου η αν ηµερα πληρωση ηµερασ ευχησ αυτου 
προσοισει αυτοσ παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου14και προσαξει το δωρον αυτου κυριω αµνον 
ενιαυσιον αµωµον ενα εισ ολοκαυτωσιν και αµναδα ενιαυσιαν αµωµον µιαν εισ αµαρτιαν και κριον ενα 
αµωµον εισ σωτηριον15και κανουν αζυµων σεµιδαλεωσ αρτουσ αναπεποιηµενουσ εν ελαιω και λαγανα 
αζυµα κεχρισµενα εν ελαιω και θυσια αυτων και σπονδη αυτων16και προσοισει ο ιερευσ εναντι κυριου και 
ποιησει το περι αµαρτιασ αυτου και το ολοκαυτωµα αυτου17και τον κριον ποιησει θυσιαν σωτηριου κυριω 
επι τω κανω των αζυµων και ποιησει ο ιερευσ την θυσιαν αυτου και την σπονδην αυτου18και ξυρησεται ο 
ηυγµενοσ παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου την κεφαλην τησ ευχησ αυτου και επιθησει τασ τριχασ 
επι το πυρ ο εστιν υπο την θυσιαν του σωτηριου19και ληµψεται ο ιερευσ τον βραχιονα εφθον απο του κριου 
και αρτον ενα αζυµον απο του κανου και λαγανον αζυµον εν και επιθησει επι τασ χειρασ του ηυγµενου µετα 
το ξυρησασθαι αυτον την ευχην αυτου20και προσοισει αυτα ο ιερευσ επιθεµα εναντι κυριου αγιον εσται τω 
ιερει επι του στηθυνιου του επιθεµατοσ και επι του βραχιονοσ του αφαιρεµατοσ και µετα ταυτα πιεται ο 
ηυγµενοσ οινον21ουτοσ ο νοµοσ του ευξαµενου οσ αν ευξηται κυριω δωρον αυτου κυριω περι τησ ευχησ 
χωρισ ων αν ευρη η χειρ αυτου κατα δυναµιν τησ ευχησ αυτου ην αν ευξηται κατα νοµον αγνειασ22και 
ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων23λαλησον ααρων και τοισ υιοισ αυτου λεγων ουτωσ ευλογησετε τουσ 
υιουσ ισραηλ λεγοντεσ αυτοισ και επιθησουσιν το ονοµα µου επι τουσ υιουσ ισραηλ και εγω κυριοσ 
ευλογησω αυτουσ24ευλογησαι σε κυριοσ και φυλαξαι σε25επιφαναι κυριοσ το προσωπον αυτου επι σε και 
ελεησαι σε26επαραι κυριοσ το προσωπον αυτου επι σε και δωη σοι ειρηνην

Chapter 7
1και εγενετο η ηµερα συνετελεσεν µωυσησ ωστε αναστησαι την σκηνην και εχρισεν αυτην και ηγιασεν αυτην 
και παντα τα σκευη αυτησ και το θυσιαστηριον και παντα τα σκευη αυτου και εχρισεν αυτα και ηγιασεν 
αυτα2και προσηνεγκαν οι αρχοντεσ ισραηλ δωδεκα αρχοντεσ οικων πατριων αυτων ουτοι αρχοντεσ φυλων 
ουτοι οι παρεστηκοτεσ επι τησ επισκοπησ3και ηνεγκαν τα δωρα αυτων εναντι κυριου εξ αµαξασ λαµπηνικασ 
και δωδεκα βοασ αµαξαν παρα δυο αρχοντων και µοσχον παρα εκαστου και προσηγαγον εναντιον τησ 
σκηνησ4και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων5λαβε παρ′ αυτων και εσονται προσ τα εργα τα λειτουργικα τησ 
σκηνησ του µαρτυριου και δωσεισ αυτα τοισ λευιταισ εκαστω κατα την αυτου λειτουργιαν6και λαβων 
µωυσησ τασ αµαξασ και τουσ βοασ εδωκεν αυτα τοισ λευιταισ7τασ δυο αµαξασ και τουσ τεσσαρασ βοασ 
εδωκεν τοισ υιοισ γεδσων κατα τασ λειτουργιασ αυτων8και τασ τεσσαρασ αµαξασ και τουσ οκτω βοασ 
εδωκεν τοισ υιοισ µεραρι κατα τασ λειτουργιασ αυτων δια ιθαµαρ υιου ααρων του ιερεωσ9και τοισ υιοισ 
κααθ ουκ εδωκεν οτι τα λειτουργηµατα του αγιου εχουσιν επ′ ωµων αρουσιν10και προσηνεγκαν οι αρχοντεσ 
εισ τον εγκαινισµον του θυσιαστηριου εν τη ηµερα η εχρισεν αυτο και προσηνεγκαν οι αρχοντεσ τα δωρα 
αυτων απεναντι του θυσιαστηριου11και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην αρχων εισ καθ′ ηµεραν αρχων καθ′ 
ηµεραν προσοισουσιν τα δωρα αυτων εισ τον εγκαινισµον του θυσιαστηριου12και ην ο προσφερων τη ηµερα 
τη πρωτη το δωρον αυτου ναασσων υιοσ αµιναδαβ αρχων τησ φυλησ ιουδα13και προσηνεγκεν το δωρον 
αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων 
κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν14θυισκην µιαν 
δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ15µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα16και 
χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ17και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε 
αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον ναασσων υιου αµιναδαβ18τη ηµερα τη δευτερα προσηνεγκεν 
ναθαναηλ υιοσ σωγαρ αρχων τησ φυλησ ισσαχαρ19και προσηνεγκεν το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν 
τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον 
αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν20θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη 
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θυµιαµατοσ21µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα22και χιµαρον εξ αιγων ενα 
περι αµαρτιασ23και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ 
πεντε τουτο το δωρον ναθαναηλ υιου σωγαρ24τη ηµερα τη τριτη αρχων των υιων ζαβουλων ελιαβ υιοσ 
χαιλων25το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν 
εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ 
θυσιαν26θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ27µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον 
εισ ολοκαυτωµα28και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ29και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ 
πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον ελιαβ υιου χαιλων30τη ηµερα τη τεταρτη 
αρχων των υιων ρουβην ελισουρ υιοσ σεδιουρ31το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον 
ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη 
σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν32θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ33µοσχον 
ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα34και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ35και 
εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον 
ελισουρ υιου σεδιουρ36τη ηµερα τη πεµπτη αρχων των υιων συµεων σαλαµιηλ υιοσ σουρισαδαι37το δωρον 
αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων 
κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν38θυισκην µιαν 
δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ39µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα40και 
χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ41και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε 
αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον σαλαµιηλ υιου σουρισαδαι42τη ηµερα τη εκτη αρχων των υιων γαδ 
ελισαφ υιοσ ραγουηλ43το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν 
αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν 
ελαιω εισ θυσιαν44θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ45µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα 
ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα46και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ47και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο 
κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον ελισαφ υιου ραγουηλ48τη ηµερα τη 
εβδοµη αρχων των υιων εφραιµ ελισαµα υιοσ εµιουδ49το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και 
εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη 
σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν50θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ51µοσχον 
ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα52και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ53και 
εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον 
ελισαµα υιου εµιουδ54τη ηµερα τη ογδοη αρχων των υιων µανασση γαµαλιηλ υιοσ φαδασσουρ55το δωρον 
αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων 
κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν56θυισκην µιαν 
δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ57µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα58και 
χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ59και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε 
αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον γαµαλιηλ υιου φαδασσουρ60τη ηµερα τη ενατη αρχων των υιων 
βενιαµιν αβιδαν υιοσ γαδεωνι61το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου 
φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ 
αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν62θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ63µοσχον ενα εκ βοων 
κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα64και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ65και εισ θυσιαν 
σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον αβιδαν υιου 
γαδεωνι66τη ηµερα τη δεκατη αρχων των υιων δαν αχιεζερ υιοσ αµισαδαι67το δωρον αυτου τρυβλιον 
αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον 
τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν68θυισκην µιαν δεκα χρυσων 
πληρη θυµιαµατοσ69µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα70και χιµαρον εξ 
αιγων ενα περι αµαρτιασ71και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ 
ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον αχιεζερ υιου αµισαδαι72τη ηµερα τη ενδεκατη αρχων των υιων ασηρ 
φαγαιηλ υιοσ εχραν73το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν 
αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν 
ελαιω εισ θυσιαν74θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ75µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα 
ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα76και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ77και εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο 
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κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον φαγαιηλ υιου εχραν78τη ηµερα τη 
δωδεκατη αρχων των υιων νεφθαλι αχιρε υιοσ αιναν79το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και 
εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη 
σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν80θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατοσ81µοσχον 
ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εισ ολοκαυτωµα82και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ83και 
εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ δυο κριουσ πεντε τραγουσ πεντε αµναδασ ενιαυσιασ πεντε τουτο το δωρον 
αχιρε υιου αιναν84ουτοσ ο εγκαινισµοσ του θυσιαστηριου η ηµερα εχρισεν αυτο παρα των αρχοντων των 
υιων ισραηλ τρυβλια αργυρα δωδεκα φιαλαι αργυραι δωδεκα θυισκαι χρυσαι δωδεκα85τριακοντα και εκατον 
σικλων το τρυβλιον το εν και εβδοµηκοντα σικλων η φιαλη η µια παν το αργυριον των σκευων δισχιλιοι και 
τετρακοσιοι σικλοι εν τω σικλω τω αγιω86θυισκαι χρυσαι δωδεκα πληρεισ θυµιαµατοσ παν το χρυσιον των 
θυισκων εικοσι και εκατον χρυσοι87πασαι αι βοεσ εισ ολοκαυτωσιν µοσχοι δωδεκα κριοι δωδεκα αµνοι 
ενιαυσιοι δωδεκα και αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων και χιµαροι εξ αιγων δωδεκα περι 
αµαρτιασ88πασαι αι βοεσ εισ θυσιαν σωτηριου δαµαλεισ εικοσι τεσσαρεσ κριοι εξηκοντα τραγοι εξηκοντα 
αµναδεσ εξηκοντα ενιαυσιαι αµωµοι αυτη η εγκαινωσισ του θυσιαστηριου µετα το πληρωσαι τασ χειρασ 
αυτου και µετα το χρισαι αυτον89εν τω εισπορευεσθαι µωυσην εισ την σκηνην του µαρτυριου λαλησαι αυτω 
και ηκουσεν την φωνην κυριου λαλουντοσ προσ αυτον ανωθεν του ιλαστηριου ο εστιν επι τησ κιβωτου του 
µαρτυριου ανα µεσον των δυο χερουβιµ και ελαλει προσ αυτον

Chapter 8
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τω ααρων και ερεισ προσ αυτον οταν επιτιθησ τουσ 
λυχνουσ εκ µερουσ κατα προσωπον τησ λυχνιασ φωτιουσιν οι επτα λυχνοι3και εποιησεν ουτωσ ααρων εκ του 
ενοσ µερουσ κατα προσωπον τησ λυχνιασ εξηψεν τουσ λυχνουσ αυτησ καθα συνεταξεν κυριοσ τω 
µωυση4και αυτη η κατασκευη τησ λυχνιασ στερεα χρυση ο καυλοσ αυτησ και τα κρινα αυτησ στερεα ολη 
κατα το ειδοσ ο εδειξεν κυριοσ τω µωυση ουτωσ εποιησεν την λυχνιαν5και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην 
λεγων6λαβε τουσ λευιτασ εκ µεσου υιων ισραηλ και αφαγνιεισ αυτουσ7και ουτωσ ποιησεισ αυτοισ τον 
αγνισµον αυτων περιρρανεισ αυτουσ υδωρ αγνισµου και επελευσεται ξυρον επι παν το σωµα αυτων και 
πλυνουσιν τα ιµατια αυτων και καθαροι εσονται8και ληµψονται µοσχον ενα εκ βοων και τουτου θυσιαν 
σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενην εν ελαιω και µοσχον ενιαυσιον εκ βοων ληµψη περι αµαρτιασ9και προσαξεισ 
τουσ λευιτασ εναντι τησ σκηνησ του µαρτυριου και συναξεισ πασαν συναγωγην υιων ισραηλ10και 
προσαξεισ τουσ λευιτασ εναντι κυριου και επιθησουσιν οι υιοι ισραηλ τασ χειρασ αυτων επι τουσ 
λευιτασ11και αφοριει ααρων τουσ λευιτασ αποδοµα εναντι κυριου παρα των υιων ισραηλ και εσονται ωστε 
εργαζεσθαι τα εργα κυριου12οι δε λευιται επιθησουσιν τασ χειρασ επι τασ κεφαλασ των µοσχων και ποιησει 
τον ενα περι αµαρτιασ και τον ενα εισ ολοκαυτωµα κυριω εξιλασασθαι περι αυτων13και στησεισ τουσ 
λευιτασ εναντι κυριου και εναντι ααρων και εναντι των υιων αυτου και αποδωσεισ αυτουσ αποδοµα εναντι 
κυριου14και διαστελεισ τουσ λευιτασ εκ µεσου υιων ισραηλ και εσονται εµοι15και µετα ταυτα εισελευσονται 
οι λευιται εργαζεσθαι τα εργα τησ σκηνησ του µαρτυριου και καθαριεισ αυτουσ και αποδωσεισ αυτουσ 
εναντι κυριου16οτι αποδοµα αποδεδοµενοι ουτοι µοι εισιν εκ µεσου υιων ισραηλ αντι των διανοιγοντων 
πασαν µητραν πρωτοτοκων παντων εκ των υιων ισραηλ ειληφα αυτουσ εµοι17οτι εµοι παν πρωτοτοκον εν 
υιοισ ισραηλ απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ η ηµερα επαταξα παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω ηγιασα αυτουσ 
εµοι18και ελαβον τουσ λευιτασ αντι παντοσ πρωτοτοκου εν υιοισ ισραηλ19και απεδωκα τουσ λευιτασ 
αποδοµα δεδοµενουσ ααρων και τοισ υιοισ αυτου εκ µεσου υιων ισραηλ εργαζεσθαι τα εργα των υιων ισραηλ 
εν τη σκηνη του µαρτυριου και εξιλασκεσθαι περι των υιων ισραηλ και ουκ εσται εν τοισ υιοισ ισραηλ 
προσεγγιζων προσ τα αγια20και εποιησεν µωυσησ και ααρων και πασα συναγωγη υιων ισραηλ τοισ λευιταισ 
καθα ενετειλατο κυριοσ τω µωυση περι των λευιτων ουτωσ εποιησαν αυτοισ οι υιοι ισραηλ21και ηγνισαντο οι 
λευιται και επλυναντο τα ιµατια και απεδωκεν αυτουσ ααρων αποδοµα εναντι κυριου και εξιλασατο περι 
αυτων ααρων αφαγνισασθαι αυτουσ22και µετα ταυτα εισηλθον οι λευιται λειτουργειν την λειτουργιαν αυτων 
εν τη σκηνη του µαρτυριου εναντι ααρων και εναντι των υιων αυτου καθωσ συνεταξεν κυριοσ τω µωυση περι 
των λευιτων ουτωσ εποιησαν αυτοισ23και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων24τουτο εστιν το περι των 
λευιτων απο πεντεκαιεικοσαετουσ και επανω εισελευσονται ενεργειν εν τη σκηνη του µαρτυριου25και απο 
πεντηκονταετουσ αποστησεται απο τησ λειτουργιασ και ουκ εργαται ετι26και λειτουργησει ο αδελφοσ αυτου 
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εν τη σκηνη του µαρτυριου φυλασσειν φυλακασ εργα δε ουκ εργαται ουτωσ ποιησεισ τοισ λευιταισ εν ταισ 
φυλακαισ αυτων

Chapter 9
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τη ερηµω σινα εν τω ετει τω δευτερω εξελθοντων αυτων εκ γησ 
αιγυπτου εν τω µηνι τω πρωτω λεγων2ειπον και ποιειτωσαν οι υιοι ισραηλ το πασχα καθ′ ωραν αυτου3τη 
τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ του πρωτου προσ εσπεραν ποιησεισ αυτο κατα καιρουσ κατα τον νοµον 
αυτου και κατα την συγκρισιν αυτου ποιησεισ αυτο4και ελαλησεν µωυσησ τοισ υιοισ ισραηλ ποιησαι το 
πασχα5εναρχοµενου τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ εν τη ερηµω του σινα καθα συνεταξεν κυριοσ 
τω µωυση ουτωσ εποιησαν οι υιοι ισραηλ6και παρεγενοντο οι ανδρεσ οι ησαν ακαθαρτοι επι ψυχη ανθρωπου 
και ουκ ηδυναντο ποιησαι το πασχα εν τη ηµερα εκεινη και προσηλθον εναντιον µωυση και ααρων εν εκεινη 
τη ηµερα7και ειπαν οι ανδρεσ εκεινοι προσ αυτον ηµεισ ακαθαρτοι επι ψυχη ανθρωπου µη ουν υστερησωµεν 
προσενεγκαι το δωρον κυριω κατα καιρον αυτου εν µεσω υιων ισραηλ8και ειπεν προσ αυτουσ µωυσησ στητε 
αυτου και ακουσοµαι τι εντελειται κυριοσ περι υµων9και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων10λαλησον 
τοισ υιοισ ισραηλ λεγων ανθρωποσ ανθρωποσ οσ εαν γενηται ακαθαρτοσ επι ψυχη ανθρωπου η εν οδω 
µακραν υµιν η εν ταισ γενεαισ υµων και ποιησει το πασχα κυριω11εν τω µηνι τω δευτερω εν τη 
τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα το προσ εσπεραν ποιησουσιν αυτο επ′ αζυµων και πικριδων φαγονται αυτο12ου 
καταλειψουσιν απ′ αυτου εισ το πρωι και οστουν ου συντριψουσιν απ′ αυτου κατα τον νοµον του πασχα 
ποιησουσιν αυτο13και ανθρωποσ οσ εαν καθαροσ η και εν οδω µακρα ουκ εστιν και υστερηση ποιησαι το 
πασχα εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτησ οτι το δωρον κυριω ου προσηνεγκεν κατα τον 
καιρον αυτου αµαρτιαν αυτου ληµψεται ο ανθρωποσ εκεινοσ14εαν δε προσελθη προσ υµασ προσηλυτοσ εν τη 
γη υµων και ποιησει το πασχα κυριω κατα τον νοµον του πασχα και κατα την συνταξιν αυτου ποιησει αυτο 
νοµοσ εισ εσται υµιν και τω προσηλυτω και τω αυτοχθονι τησ γησ15και τη ηµερα η εσταθη η σκηνη εκαλυψεν 
η νεφελη την σκηνην τον οικον του µαρτυριου και το εσπερασ ην επι τησ σκηνησ ωσ ειδοσ πυροσ εωσ 
πρωι16ουτωσ εγινετο δια παντοσ η νεφελη εκαλυπτεν αυτην ηµερασ και ειδοσ πυροσ την νυκτα17και ηνικα 
ανεβη η νεφελη απο τησ σκηνησ και µετα ταυτα απηραν οι υιοι ισραηλ και εν τω τοπω ου αν εστη η νεφελη 
εκει παρενεβαλον οι υιοι ισραηλ18δια προσταγµατοσ κυριου παρεµβαλουσιν οι υιοι ισραηλ και δια 
προσταγµατοσ κυριου απαρουσιν πασασ τασ ηµερασ εν αισ σκιαζει η νεφελη επι τησ σκηνησ παρεµβαλουσιν 
οι υιοι ισραηλ19και οταν εφελκηται η νεφελη επι τησ σκηνησ ηµερασ πλειουσ και φυλαξονται οι υιοι ισραηλ 
την φυλακην του θεου και ου µη εξαρωσιν20και εσται οταν σκεπαση η νεφελη ηµερασ αριθµω επι τησ σκηνησ 
δια φωνησ κυριου παρεµβαλουσιν και δια προσταγµατοσ κυριου απαρουσιν21και εσται οταν γενηται η νεφελη 
αφ′ εσπερασ εωσ πρωι και αναβη η νεφελη το πρωι και απαρουσιν ηµερασ η νυκτοσ22µηνοσ ηµερασ 
πλεοναζουσησ τησ νεφελησ σκιαζουσησ επ′ αυτησ παρεµβαλουσιν οι υιοι ισραηλ και ου µη απαρωσιν23οτι 
δια προσταγµατοσ κυριου απαρουσιν την φυλακην κυριου εφυλαξαντο δια προσταγµατοσ κυριου εν χειρι 
µωυση

Chapter 10
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2ποιησον σεαυτω δυο σαλπιγγασ αργυρασ ελατασ ποιησεισ αυτασ 
και εσονται σοι ανακαλειν την συναγωγην και εξαιρειν τασ παρεµβολασ3και σαλπισεισ εν αυταισ και 
συναχθησεται πασα η συναγωγη επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου4εαν δε εν µια σαλπισωσιν 
προσελευσονται προσ σε παντεσ οι αρχοντεσ αρχηγοι ισραηλ5και σαλπιειτε σηµασιαν και εξαρουσιν αι 
παρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι ανατολασ6και σαλπιειτε σηµασιαν δευτεραν και εξαρουσιν αι παρεµβολαι 
αι παρεµβαλλουσαι λιβα και σαλπιειτε σηµασιαν τριτην και εξαρουσιν αι παρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι 
παρα θαλασσαν και σαλπιειτε σηµασιαν τεταρτην και εξαρουσιν αι παρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι προσ 
βορραν σηµασια σαλπιουσιν εν τη εξαρσει αυτων7και οταν συναγαγητε την συναγωγην σαλπιειτε και ου 
σηµασια8και οι υιοι ααρων οι ιερεισ σαλπιουσιν ταισ σαλπιγξιν και εσται υµιν νοµιµον αιωνιον εισ τασ 
γενεασ υµων9εαν δε εξελθητε εισ πολεµον εν τη γη υµων προσ τουσ υπεναντιουσ τουσ ανθεστηκοτασ υµιν και 
σηµανειτε ταισ σαλπιγξιν και αναµνησθησεσθε εναντι κυριου και διασωθησεσθε απο των εχθρων υµων10και 
εν ταισ ηµεραισ τησ ευφροσυνησ υµων και εν ταισ εορταισ υµων και εν ταισ νουµηνιαισ υµων σαλπιειτε ταισ 
σαλπιγξιν επι τοισ ολοκαυτωµασιν και επι ταισ θυσιαισ των σωτηριων υµων και εσται υµιν αναµνησισ εναντι 
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του θεου υµων εγω κυριοσ ο θεοσ υµων11και εγενετο εν τω ενιαυτω τω δευτερω εν τω µηνι τω δευτερω εικαδι 
του µηνοσ ανεβη η νεφελη απο τησ σκηνησ του µαρτυριου12και εξηραν οι υιοι ισραηλ συν απαρτιαισ αυτων 
εν τη ερηµω σινα και εστη η νεφελη εν τη ερηµω του φαραν13και εξηραν πρωτοι δια φωνησ κυριου εν χειρι 
µωυση14και εξηραν ταγµα παρεµβολησ υιων ιουδα πρωτοι συν δυναµει αυτων και επι τησ δυναµεωσ αυτων 
ναασσων υιοσ αµιναδαβ15και επι τησ δυναµεωσ φυλησ υιων ισσαχαρ ναθαναηλ υιοσ σωγαρ16και επι τησ 
δυναµεωσ φυλησ υιων ζαβουλων ελιαβ υιοσ χαιλων17και καθελουσιν την σκηνην και εξαρουσιν οι υιοι 
γεδσων και οι υιοι µεραρι αιροντεσ την σκηνην18και εξηραν ταγµα παρεµβολησ ρουβην συν δυναµει αυτων 
και επι τησ δυναµεωσ αυτων ελισουρ υιοσ σεδιουρ19και επι τησ δυναµεωσ φυλησ υιων συµεων σαλαµιηλ 
υιοσ σουρισαδαι20και επι τησ δυναµεωσ φυλησ υιων γαδ ελισαφ ο του ραγουηλ21και εξαρουσιν οι υιοι κααθ 
αιροντεσ τα αγια και στησουσιν την σκηνην εωσ παραγενωνται22και εξαρουσιν ταγµα παρεµβολησ εφραιµ 
συν δυναµει αυτων και επι τησ δυναµεωσ αυτων ελισαµα υιοσ εµιουδ23και επι τησ δυναµεωσ φυλησ υιων 
µανασση γαµαλιηλ ο του φαδασσουρ24και επι τησ δυναµεωσ φυλησ υιων βενιαµιν αβιδαν ο του γαδεωνι25και 
εξαρουσιν ταγµα παρεµβολησ υιων δαν εσχατοι πασων των παρεµβολων συν δυναµει αυτων και επι τησ 
δυναµεωσ αυτων αχιεζερ ο του αµισαδαι26και επι τησ δυναµεωσ φυλησ υιων ασηρ φαγαιηλ υιοσ εχραν27και 
επι τησ δυναµεωσ φυλησ υιων νεφθαλι αχιρε υιοσ αιναν28αυται αι στρατιαι υιων ισραηλ και εξηραν συν 
δυναµει αυτων29και ειπεν µωυσησ τω ιωβαβ υιω ραγουηλ τω µαδιανιτη τω γαµβρω µωυση εξαιροµεν ηµεισ 
εισ τον τοπον ον ειπεν κυριοσ τουτον δωσω υµιν δευρο µεθ′ ηµων και ευ σε ποιησοµεν οτι κυριοσ ελαλησεν 
καλα περι ισραηλ30και ειπεν προσ αυτον ου πορευσοµαι αλλα εισ την γην µου και εισ την γενεαν µου31και 
ειπεν µη εγκαταλιπησ ηµασ ου εινεκεν ησθα µεθ′ ηµων εν τη ερηµω και εση εν ηµιν πρεσβυτησ32και εσται εαν 
πορευθησ µεθ′ ηµων και εσται τα αγαθα εκεινα οσα εαν αγαθοποιηση κυριοσ ηµασ και ευ σε ποιησοµεν33και 
εξηραν εκ του ορουσ κυριου οδον τριων ηµερων και η κιβωτοσ τησ διαθηκησ κυριου προεπορευετο προτερα 
αυτων οδον τριων ηµερων κατασκεψασθαι αυτοισ αναπαυσιν34και εγενετο εν τω εξαιρειν την κιβωτον και 
ειπεν µωυσησ εξεγερθητι κυριε διασκορπισθητωσαν οι εχθροι σου φυγετωσαν παντεσ οι µισουντεσ σε35και εν 
τη καταπαυσει ειπεν επιστρεφε κυριε χιλιαδασ µυριαδασ εν τω ισραηλ36και η νεφελη εγενετο σκιαζουσα επ′ 
αυτοισ ηµερασ εν τω εξαιρειν αυτουσ εκ τησ παρεµβολησ

Chapter 11
1και ην ο λαοσ γογγυζων πονηρα εναντι κυριου και ηκουσεν κυριοσ και εθυµωθη οργη και εξεκαυθη εν 
αυτοισ πυρ παρα κυριου και κατεφαγεν µεροσ τι τησ παρεµβολησ2και εκεκραξεν ο λαοσ προσ µωυσην και 
ηυξατο µωυσησ προσ κυριον και εκοπασεν το πυρ3και εκληθη το ονοµα του τοπου εκεινου εµπυρισµοσ οτι 
εξεκαυθη εν αυτοισ πυρ παρα κυριου4και ο επιµικτοσ ο εν αυτοισ επεθυµησαν επιθυµιαν και καθισαντεσ 
εκλαιον και οι υιοι ισραηλ και ειπαν τισ ηµασ ψωµιει κρεα5εµνησθηµεν τουσ ιχθυασ ουσ ησθιοµεν εν 
αιγυπτω δωρεαν και τουσ σικυασ και τουσ πεπονασ και τα πρασα και τα κροµµυα και τα σκορδα6νυνι δε η 
ψυχη ηµων καταξηροσ ουδεν πλην εισ το µαννα οι οφθαλµοι ηµων7το δε µαννα ωσει σπερµα κοριου εστιν και 
το ειδοσ αυτου ειδοσ κρυσταλλου8και διεπορευετο ο λαοσ και συνελεγον και ηληθον αυτο εν τω µυλω και 
ετριβον εν τη θυια και ηψουν αυτο εν τη χυτρα και εποιουν αυτο εγκρυφιασ και ην η ηδονη αυτου ωσει γευµα 
εγκρισ εξ ελαιου9και οταν κατεβη η δροσοσ επι την παρεµβολην νυκτοσ κατεβαινεν το µαννα επ′ αυτησ10και 
ηκουσεν µωυσησ κλαιοντων αυτων κατα δηµουσ αυτων εκαστον επι τησ θυρασ αυτου και εθυµωθη οργη 
κυριοσ σφοδρα και εναντι µωυση ην πονηρον11και ειπεν µωυσησ προσ κυριον ινα τι εκακωσασ τον 
θεραποντα σου και δια τι ουχ ευρηκα χαριν εναντιον σου επιθειναι την ορµην του λαου τουτου επ′ εµε12µη 
εγω εν γαστρι ελαβον παντα τον λαον τουτον η εγω ετεκον αυτουσ οτι λεγεισ µοι λαβε αυτον εισ τον κολπον 
σου ωσει αραι τιθηνοσ τον θηλαζοντα εισ την γην ην ωµοσασ τοισ πατρασιν αυτων13ποθεν µοι κρεα δουναι 
παντι τω λαω τουτω οτι κλαιουσιν επ′ εµοι λεγοντεσ δοσ ηµιν κρεα ινα φαγωµεν14ου δυνησοµαι εγω µονοσ 
φερειν τον λαον τουτον οτι βαρυτερον µοι εστιν το ρηµα τουτο15ει δε ουτωσ συ ποιεισ µοι αποκτεινον µε 
αναιρεσει ει ευρηκα ελεοσ παρα σοι ινα µη ιδω µου την κακωσιν16και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην συναγαγε 
µοι εβδοµηκοντα ανδρασ απο των πρεσβυτερων ισραηλ ουσ αυτοσ συ οιδασ οτι ουτοι εισιν πρεσβυτεροι του 
λαου και γραµµατεισ αυτων και αξεισ αυτουσ προσ την σκηνην του µαρτυριου και στησονται εκει µετα 
σου17και καταβησοµαι και λαλησω εκει µετα σου και αφελω απο του πνευµατοσ του επι σοι και επιθησω επ′ 
αυτουσ και συναντιληµψονται µετα σου την ορµην του λαου και ουκ οισεισ αυτουσ συ µονοσ18και τω λαω 
ερεισ αγνισασθε εισ αυριον και φαγεσθε κρεα οτι εκλαυσατε εναντι κυριου λεγοντεσ τισ ηµασ ψωµιει κρεα οτι 
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καλον ηµιν εστιν εν αιγυπτω και δωσει κυριοσ υµιν κρεα φαγειν και φαγεσθε κρεα19ουχ ηµεραν µιαν φαγεσθε 
ουδε δυο ουδε πεντε ηµερασ ουδε δεκα ηµερασ ουδε εικοσι ηµερασ20εωσ µηνοσ ηµερων φαγεσθε εωσ αν 
εξελθη εκ των µυκτηρων υµων και εσται υµιν εισ χολεραν οτι ηπειθησατε κυριω οσ εστιν εν υµιν και 
εκλαυσατε εναντιον αυτου λεγοντεσ ινα τι ηµιν εξελθειν εξ αιγυπτου21και ειπεν µωυσησ εξακοσιαι χιλιαδεσ 
πεζων ο λαοσ εν οισ ειµι εν αυτοισ και συ ειπασ κρεα δωσω αυτοισ φαγειν και φαγονται µηνα ηµερων22µη 
προβατα και βοεσ σφαγησονται αυτοισ και αρκεσει αυτοισ η παν το οψοσ τησ θαλασσησ συναχθησεται 
αυτοισ και αρκεσει αυτοισ23και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην µη χειρ κυριου ουκ εξαρκεσει ηδη γνωσει ει 
επικαταληµψεται σε ο λογοσ µου η ου24και εξηλθεν µωυσησ και ελαλησεν προσ τον λαον τα ρηµατα κυριου 
και συνηγαγεν εβδοµηκοντα ανδρασ απο των πρεσβυτερων του λαου και εστησεν αυτουσ κυκλω τησ 
σκηνησ25και κατεβη κυριοσ εν νεφελη και ελαλησεν προσ αυτον και παρειλατο απο του πνευµατοσ του επ′ 
αυτω και επεθηκεν επι τουσ εβδοµηκοντα ανδρασ τουσ πρεσβυτερουσ ωσ δε επανεπαυσατο το πνευµα επ′ 
αυτουσ και επροφητευσαν και ουκετι προσεθεντο26και κατελειφθησαν δυο ανδρεσ εν τη παρεµβολη ονοµα τω 
ενι ελδαδ και ονοµα τω δευτερω µωδαδ και επανεπαυσατο επ′ αυτουσ το πνευµα και ουτοι ησαν των 
καταγεγραµµενων και ουκ ηλθον προσ την σκηνην και επροφητευσαν εν τη παρεµβολη27και προσδραµων ο 
νεανισκοσ απηγγειλεν µωυση και ειπεν λεγων ελδαδ και µωδαδ προφητευουσιν εν τη παρεµβολη28και 
αποκριθεισ ιησουσ ο του ναυη ο παρεστηκωσ µωυση ο εκελεκτοσ ειπεν κυριε µωυση κωλυσον αυτουσ29και 
ειπεν αυτω µωυσησ µη ζηλοισ συ µοι και τισ δωη παντα τον λαον κυριου προφητασ οταν δω κυριοσ το 
πνευµα αυτου επ′ αυτουσ30και απηλθεν µωυσησ εισ την παρεµβολην αυτοσ και οι πρεσβυτεροι ισραηλ31και 
πνευµα εξηλθεν παρα κυριου και εξεπερασεν ορτυγοµητραν απο τησ θαλασσησ και επεβαλεν επι την 
παρεµβολην οδον ηµερασ εντευθεν και οδον ηµερασ εντευθεν κυκλω τησ παρεµβολησ ωσει διπηχυ απο τησ 
γησ32και αναστασ ο λαοσ ολην την ηµεραν και ολην την νυκτα και ολην την ηµεραν την επαυριον και 
συνηγαγον την ορτυγοµητραν ο το ολιγον συνηγαγεν δεκα κορουσ και εψυξαν εαυτοισ ψυγµουσ κυκλω τησ 
παρεµβολησ33τα κρεα ετι ην εν τοισ οδουσιν αυτων πριν η εκλειπειν και κυριοσ εθυµωθη εισ τον λαον και 
επαταξεν κυριοσ τον λαον πληγην µεγαλην σφοδρα34και εκληθη το ονοµα του τοπου εκεινου µνηµατα τησ 
επιθυµιασ οτι εκει εθαψαν τον λαον τον επιθυµητην35απο µνηµατων επιθυµιασ εξηρεν ο λαοσ εισ ασηρωθ και 
εγενετο ο λαοσ εν ασηρωθ

Chapter 12
1και ελαλησεν µαριαµ και ααρων κατα µωυση ενεκεν τησ γυναικοσ τησ αιθιοπισσησ ην ελαβεν µωυσησ οτι 
γυναικα αιθιοπισσαν ελαβεν2και ειπαν µη µωυση µονω λελαληκεν κυριοσ ουχι και ηµιν ελαλησεν και 
ηκουσεν κυριοσ3και ο ανθρωποσ µωυσησ πραυ+σ σφοδρα παρα παντασ τουσ ανθρωπουσ τουσ οντασ επι τησ 
γησ4και ειπεν κυριοσ παραχρηµα προσ µωυσην και µαριαµ και ααρων εξελθατε υµεισ οι τρεισ εισ την 
σκηνην του µαρτυριου και εξηλθον οι τρεισ εισ την σκηνην του µαρτυριου5και κατεβη κυριοσ εν στυλω 
νεφελησ και εστη επι τησ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και εκληθησαν ααρων και µαριαµ και 
εξηλθοσαν αµφοτεροι6και ειπεν προσ αυτουσ ακουσατε των λογων µου εαν γενηται προφητησ υµων κυριω εν 
οραµατι αυτω γνωσθησοµαι και εν υπνω λαλησω αυτω7ουχ ουτωσ ο θεραπων µου µωυσησ εν ολω τω οικω 
µου πιστοσ εστιν8στοµα κατα στοµα λαλησω αυτω εν ειδει και ου δι′ αινιγµατων και την δοξαν κυριου ειδεν 
και δια τι ουκ εφοβηθητε καταλαλησαι κατα του θεραποντοσ µου µωυση9και οργη θυµου κυριου επ′ αυτοισ 
και απηλθεν10και η νεφελη απεστη απο τησ σκηνησ και ιδου µαριαµ λεπρωσα ωσει χιων και επεβλεψεν 
ααρων επι µαριαµ και ιδου λεπρωσα11και ειπεν ααρων προσ µωυσην δεοµαι κυριε µη συνεπιθη ηµιν 
αµαρτιαν διοτι ηγνοησαµεν καθοτι ηµαρτοµεν12µη γενηται ωσει ισον θανατω ωσει εκτρωµα εκπορευοµενον 
εκ µητρασ µητροσ και κατεσθιει το ηµισυ των σαρκων αυτησ13και εβοησεν µωυσησ προσ κυριον λεγων ο 
θεοσ δεοµαι σου ιασαι αυτην14και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην ει ο πατηρ αυτησ πτυων ενεπτυσεν εισ το 
προσωπον αυτησ ουκ εντραπησεται επτα ηµερασ αφορισθητω επτα ηµερασ εξω τησ παρεµβολησ και µετα 
ταυτα εισελευσεται15και αφωρισθη µαριαµ εξω τησ παρεµβολησ επτα ηµερασ και ο λαοσ ουκ εξηρεν εωσ 
εκαθαρισθη µαριαµ16και µετα ταυτα εξηρεν ο λαοσ εξ ασηρωθ και παρενεβαλον εν τη ερηµω του φαραν

Chapter 13
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2αποστειλον σεαυτω ανδρασ και κατασκεψασθωσαν την γην των 
χαναναιων ην εγω διδωµι τοισ υιοισ ισραηλ εισ κατασχεσιν ανδρα ενα κατα φυλην κατα δηµουσ πατριων 
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αυτων αποστελεισ αυτουσ παντα αρχηγον εξ αυτων3και εξαπεστειλεν αυτουσ µωυσησ εκ τησ ερηµου φαραν 
δια φωνησ κυριου παντεσ ανδρεσ αρχηγοι υιων ισραηλ ουτοι4και ταυτα τα ονοµατα αυτων τησ φυλησ 
ρουβην σαλαµιηλ υιοσ ζακχουρ5τησ φυλησ συµεων σαφατ υιοσ σουρι6τησ φυλησ ιουδα χαλεβ υιοσ 
ιεφοννη7τησ φυλησ ισσαχαρ ιγααλ υιοσ ιωσηφ8τησ φυλησ εφραιµ αυση υιοσ ναυη9τησ φυλησ βενιαµιν φαλτι 
υιοσ ραφου10τησ φυλησ ζαβουλων γουδιηλ υιοσ σουδι11τησ φυλησ ιωσηφ των υιων µανασση γαδδι υιοσ 
σουσι12τησ φυλησ δαν αµιηλ υιοσ γαµαλι13τησ φυλησ ασηρ σαθουρ υιοσ µιχαηλ14τησ φυλησ νεφθαλι ναβι 
υιοσ ιαβι15τησ φυλησ γαδ γουδιηλ υιοσ µακχι16ταυτα τα ονοµατα των ανδρων ουσ απεστειλεν µωυσησ 
κατασκεψασθαι την γην και επωνοµασεν µωυσησ τον αυση υιον ναυη ιησουν17και απεστειλεν αυτουσ 
µωυσησ κατασκεψασθαι την γην χανααν και ειπεν προσ αυτουσ αναβητε ταυτη τη ερηµω και αναβησεσθε 
εισ το οροσ18και οψεσθε την γην τισ εστιν και τον λαον τον εγκαθηµενον επ′ αυτησ ει ισχυροτεροσ εστιν η 
ασθενησ ει ολιγοι εισιν η πολλοι19και τισ η γη εισ ην ουτοι εγκαθηνται επ′ αυτησ ει καλη εστιν η πονηρα και 
τινεσ αι πολεισ εισ ασ ουτοι κατοικουσιν εν αυταισ ει εν τειχηρεσιν η εν ατειχιστοισ20και τισ η γη ει πιων η 
παρειµενη ει εστιν εν αυτη δενδρα η ου και προσκαρτερησαντεσ ληµψεσθε απο των καρπων τησ γησ και αι 
ηµεραι ηµεραι εαροσ προδροµοι σταφυλησ21και αναβαντεσ κατεσκεψαντο την γην απο τησ ερηµου σιν εωσ 
ρααβ εισπορευοµενων εφααθ22και ανεβησαν κατα την ερηµον και ηλθον εωσ χεβρων και εκει αχιµαν και 
σεσσι και θελαµιν γενεαι εναχ και χεβρων επτα ετεσιν ωκοδοµηθη προ του τανιν αιγυπτου23και ηλθοσαν εωσ 
φαραγγοσ βοτρυοσ και κατεσκεψαντο αυτην και εκοψαν εκειθεν κληµα και βοτρυν σταφυλησ ενα επ′ αυτου 
και ηραν αυτον επ′ αναφορευσιν και απο των ροων και απο των συκων24τον τοπον εκεινον επωνοµασαν 
φαραγξ βοτρυοσ δια τον βοτρυν ον εκοψαν εκειθεν οι υιοι ισραηλ25και απεστρεψαν εκειθεν κατασκεψαµενοι 
την γην µετα τεσσαρακοντα ηµερασ26και πορευθεντεσ ηλθον προσ µωυσην και ααρων και προσ πασαν 
συναγωγην υιων ισραηλ εισ την ερηµον φαραν καδησ και απεκριθησαν αυτοισ ρηµα και παση τη συναγωγη 
και εδειξαν τον καρπον τησ γησ27και διηγησαντο αυτω και ειπαν ηλθαµεν εισ την γην εισ ην απεστειλασ 
ηµασ γην ρεουσαν γαλα και µελι και ουτοσ ο καρποσ αυτησ28αλλ′ η οτι θρασυ το εθνοσ το κατοικουν επ′ 
αυτησ και αι πολεισ οχυραι τετειχισµεναι και µεγαλαι σφοδρα και την γενεαν εναχ εωρακαµεν εκει29και 
αµαληκ κατοικει εν τη γη τη προσ νοτον και ο χετταιοσ και ο ευαιοσ και ο ιεβουσαιοσ και ο αµορραιοσ 
κατοικει εν τη ορεινη και ο χαναναιοσ κατοικει παρα θαλασσαν και παρα τον ιορδανην ποταµον30και 
κατεσιωπησεν χαλεβ τον λαον προσ µωυσην και ειπεν αυτω ουχι αλλα αναβαντεσ αναβησοµεθα και 
κατακληρονοµησοµεν αυτην οτι δυνατοι δυνησοµεθα προσ αυτουσ31και οι ανθρωποι οι συναναβαντεσ µετ′ 
αυτου ειπαν ουκ αναβαινοµεν οτι ου µη δυνωµεθα αναβηναι προσ το εθνοσ οτι ισχυροτερον εστιν ηµων 
µαλλον32και εξηνεγκαν εκστασιν τησ γησ ην κατεσκεψαντο αυτην προσ τουσ υιουσ ισραηλ λεγοντεσ την γην 
ην παρηλθοµεν αυτην κατασκεψασθαι γη κατεσθουσα τουσ κατοικουντασ επ′ αυτησ εστιν πασ ο λαοσ ον 
εωρακαµεν εν αυτη ανδρεσ υπερµηκεισ33και εκει εωρακαµεν τουσ γιγαντασ και ηµεν ενωπιον αυτων ωσει 
ακριδεσ αλλα και ουτωσ ηµεν ενωπιον αυτων

Chapter 14
1και αναλαβουσα πασα η συναγωγη εδωκεν φωνην και εκλαιεν ο λαοσ ολην την νυκτα εκεινην2και 
διεγογγυζον επι µωυσην και ααρων παντεσ οι υιοι ισραηλ και ειπαν προσ αυτουσ πασα η συναγωγη οφελον 
απεθανοµεν εν γη αιγυπτω η εν τη ερηµω ταυτη ει απεθανοµεν3και ινα τι κυριοσ εισαγει ηµασ εισ την γην 
ταυτην πεσειν εν πολεµω αι γυναικεσ ηµων και τα παιδια εσονται εισ διαρπαγην νυν ουν βελτιον ηµιν εστιν 
αποστραφηναι εισ αιγυπτον4και ειπαν ετεροσ τω ετερω δωµεν αρχηγον και αποστρεψωµεν εισ αιγυπτον5και 
επεσεν µωυσησ και ααρων επι προσωπον εναντιον πασησ συναγωγησ υιων ισραηλ6ιησουσ δε ο του ναυη και 
χαλεβ ο του ιεφοννη των κατασκεψαµενων την γην διερρηξαν τα ιµατια αυτων7και ειπαν προσ πασαν 
συναγωγην υιων ισραηλ λεγοντεσ η γη ην κατεσκεψαµεθα αυτην αγαθη εστιν σφοδρα σφοδρα8ει αιρετιζει 
ηµασ κυριοσ εισαξει ηµασ εισ την γην ταυτην και δωσει αυτην ηµιν γη ητισ εστιν ρεουσα γαλα και µελι9αλλα 
απο του κυριου µη αποσταται γινεσθε υµεισ δε µη φοβηθητε τον λαον τησ γησ οτι καταβρωµα ηµιν εστιν 
αφεστηκεν γαρ ο καιροσ απ′ αυτων ο δε κυριοσ εν ηµιν µη φοβηθητε αυτουσ10και ειπεν πασα η συναγωγη 
καταλιθοβολησαι αυτουσ εν λιθοισ και η δοξα κυριου ωφθη εν νεφελη επι τησ σκηνησ του µαρτυριου εν πασι 
τοισ υιοισ ισραηλ11και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην εωσ τινοσ παροξυνει µε ο λαοσ ουτοσ και εωσ τινοσ ου 
πιστευουσιν µοι εν πασιν τοισ σηµειοισ οισ εποιησα εν αυτοισ12παταξω αυτουσ θανατω και απολω αυτουσ 
και ποιησω σε και τον οικον του πατροσ σου εισ εθνοσ µεγα και πολυ µαλλον η τουτο13και ειπεν µωυσησ 
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προσ κυριον και ακουσεται αιγυπτοσ οτι ανηγαγεσ τη ισχυι σου τον λαον τουτον εξ αυτων14αλλα και παντεσ 
οι κατοικουντεσ επι τησ γησ ταυτησ ακηκοασιν οτι συ ει κυριοσ εν τω λαω τουτω οστισ οφθαλµοισ κατ′ 
οφθαλµουσ οπταζη κυριε και η νεφελη σου εφεστηκεν επ′ αυτων και εν στυλω νεφελησ συ πορευη προτεροσ 
αυτων την ηµεραν και εν στυλω πυροσ την νυκτα15και εκτριψεισ τον λαον τουτον ωσει ανθρωπον ενα και 
ερουσιν τα εθνη οσοι ακηκοασιν το ονοµα σου λεγοντεσ16παρα το µη δυνασθαι κυριον εισαγαγειν τον λαον 
τουτον εισ την γην ην ωµοσεν αυτοισ κατεστρωσεν αυτουσ εν τη ερηµω17και νυν υψωθητω η ισχυσ σου κυριε 
ον τροπον ειπασ λεγων18κυριοσ µακροθυµοσ και πολυελεοσ και αληθινοσ αφαιρων ανοµιασ και αδικιασ και 
αµαρτιασ και καθαρισµω ου καθαριει τον ενοχον αποδιδουσ αµαρτιασ πατερων επι τεκνα εωσ τριτησ και 
τεταρτησ19αφεσ την αµαρτιαν τω λαω τουτω κατα το µεγα ελεοσ σου καθαπερ ιλεωσ αυτοισ εγενου απ′ 
αιγυπτου εωσ του νυν20και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην ιλεωσ αυτοισ ειµι κατα το ρηµα σου21αλλα ζω εγω και 
ζων το ονοµα µου και εµπλησει η δοξα κυριου πασαν την γην22οτι παντεσ οι ανδρεσ οι ορωντεσ την δοξαν 
µου και τα σηµεια α εποιησα εν αιγυπτω και εν τη ερηµω ταυτη και επειρασαν µε τουτο δεκατον και ουκ 
εισηκουσαν µου τησ φωνησ23η µην ουκ οψονται την γην ην ωµοσα τοισ πατρασιν αυτων αλλ′ η τα τεκνα 
αυτων α εστιν µετ′ εµου ωδε οσοι ουκ οιδασιν αγαθον ουδε κακον πασ νεωτεροσ απειροσ τουτοισ δωσω την 
γην παντεσ δε οι παροξυναντεσ µε ουκ οψονται αυτην24ο δε παισ µου χαλεβ οτι εγενηθη πνευµα ετερον εν 
αυτω και επηκολουθησεν µοι εισαξω αυτον εισ την γην εισ ην εισηλθεν εκει και το σπερµα αυτου 
κληρονοµησει αυτην25ο δε αµαληκ και ο χαναναιοσ κατοικουσιν εν τη κοιλαδι αυριον επιστραφητε υµεισ και 
απαρατε εισ την ερηµον οδον θαλασσαν ερυθραν26και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων27εωσ 
τινοσ την συναγωγην την πονηραν ταυτην α αυτοι γογγυζουσιν εναντιον εµου την γογγυσιν των υιων ισραηλ 
ην εγογγυσαν περι υµων ακηκοα28ειπον αυτοισ ζω εγω λεγει κυριοσ η µην ον τροπον λελαληκατε εισ τα ωτα 
µου ουτωσ ποιησω υµιν29εν τη ερηµω ταυτη πεσειται τα κωλα υµων και πασα η επισκοπη υµων και οι 
κατηριθµηµενοι υµων απο εικοσαετουσ και επανω οσοι εγογγυσαν επ′ εµοι30ει υµεισ εισελευσεσθε εισ την γην 
εφ′ ην εξετεινα την χειρα µου κατασκηνωσαι υµασ επ′ αυτησ αλλ′ η χαλεβ υιοσ ιεφοννη και ιησουσ ο του 
ναυη31και τα παιδια α ειπατε εν διαρπαγη εσεσθαι εισαξω αυτουσ εισ την γην και κληρονοµησουσιν την γην 
ην υµεισ απεστητε απ′ αυτησ32και τα κωλα υµων πεσειται εν τη ερηµω ταυτη33οι δε υιοι υµων εσονται 
νεµοµενοι εν τη ερηµω τεσσαρακοντα ετη και ανοισουσιν την πορνειαν υµων εωσ αν αναλωθη τα κωλα υµων 
εν τη ερηµω34κατα τον αριθµον των ηµερων οσασ κατεσκεψασθε την γην τεσσαρακοντα ηµερασ ηµεραν του 
ενιαυτου ληµψεσθε τασ αµαρτιασ υµων τεσσαρακοντα ετη και γνωσεσθε τον θυµον τησ οργησ µου35εγω 
κυριοσ ελαλησα η µην ουτωσ ποιησω τη συναγωγη τη πονηρα ταυτη τη επισυνεσταµενη επ′ εµε εν τη ερηµω 
ταυτη εξαναλωθησονται και εκει αποθανουνται36και οι ανθρωποι ουσ απεστειλεν µωυσησ κατασκεψασθαι 
την γην και παραγενηθεντεσ διεγογγυσαν κατ′ αυτησ προσ την συναγωγην εξενεγκαι ρηµατα πονηρα περι τησ 
γησ37και απεθανον οι ανθρωποι οι κατειπαντεσ κατα τησ γησ πονηρα εν τη πληγη εναντι κυριου38και ιησουσ 
υιοσ ναυη και χαλεβ υιοσ ιεφοννη εζησαν απο των ανθρωπων εκεινων των πεπορευµενων κατασκεψασθαι την 
γην39και ελαλησεν µωυσησ τα ρηµατα ταυτα προσ παντασ υιουσ ισραηλ και επενθησεν ο λαοσ σφοδρα40και 
ορθρισαντεσ το πρωι ανεβησαν εισ την κορυφην του ορουσ λεγοντεσ ιδου οιδε ηµεισ αναβησοµεθα εισ τον 
τοπον ον ειπεν κυριοσ οτι ηµαρτοµεν41και ειπεν µωυσησ ινα τι υµεισ παραβαινετε το ρηµα κυριου ουκ ευοδα 
εσται υµιν42µη αναβαινετε ου γαρ εστιν κυριοσ µεθ′ υµων και πεσεισθε προ προσωπου των εχθρων υµων43οτι 
ο αµαληκ και ο χαναναιοσ εκει εµπροσθεν υµων και πεσεισθε µαχαιρα ου εινεκεν απεστραφητε απειθουντεσ 
κυριω και ουκ εσται κυριοσ εν υµιν44και διαβιασαµενοι ανεβησαν επι την κορυφην του ορουσ η δε κιβωτοσ 
τησ διαθηκησ κυριου και µωυσησ ουκ εκινηθησαν εκ τησ παρεµβολησ45και κατεβη ο αµαληκ και ο 
χαναναιοσ ο εγκαθηµενοσ εν τω ορει εκεινω και ετρεψαντο αυτουσ και κατεκοψαν αυτουσ εωσ ερµαν και 
απεστραφησαν εισ την παρεµβολην

Chapter 15
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ οταν εισελθητε εισ 
την γην τησ κατοικησεωσ υµων ην εγω διδωµι υµιν3και ποιησεισ ολοκαυτωµατα κυριω ολοκαρπωµα η θυσιαν 
µεγαλυναι ευχην η καθ′ εκουσιον η εν ταισ εορταισ υµων ποιησαι οσµην ευωδιασ κυριω ει µεν απο των βοων 
η απο των προβατων4και προσοισει ο προσφερων το δωρον αυτου κυριω θυσιαν σεµιδαλεωσ δεκατον του οιφι 
αναπεποιηµενησ εν ελαιω εν τεταρτω του ιν5και οινον εισ σπονδην το τεταρτον του ιν ποιησετε επι τησ 
ολοκαυτωσεωσ η επι τησ θυσιασ τω αµνω τω ενι ποιησεισ τοσουτο καρπωµα οσµην ευωδιασ τω κυριω6και τω 
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κριω οταν ποιητε αυτον η εισ ολοκαυτωµα η εισ θυσιαν ποιησεισ θυσιαν σεµιδαλεωσ δυο δεκατα 
αναπεποιηµενησ εν ελαιω το τριτον του ιν7και οινον εισ σπονδην το τριτον του ιν προσοισετε εισ οσµην 
ευωδιασ κυριω8εαν δε απο των βοων ποιητε εισ ολοκαυτωµα η εισ θυσιαν µεγαλυναι ευχην η εισ σωτηριον 
κυριω9και προσοισει επι του µοσχου θυσιαν σεµιδαλεωσ τρια δεκατα αναπεποιηµενησ εν ελαιω ηµισυ του 
ιν10και οινον εισ σπονδην το ηµισυ του ιν καρπωµα οσµην ευωδιασ κυριω11ουτωσ ποιησεισ τω µοσχω τω ενι 
η τω κριω τω ενι η τω αµνω τω ενι εκ των προβατων η εκ των αιγων12κατα τον αριθµον ων εαν ποιησητε ουτω 
ποιησετε τω ενι κατα τον αριθµον αυτων13πασ ο αυτοχθων ποιησει ουτωσ τοιαυτα προσενεγκαι καρπωµατα 
εισ οσµην ευωδιασ κυριω14εαν δε προσηλυτοσ εν υµιν προσγενηται εν τη γη υµων η οσ αν γενηται εν υµιν εν 
ταισ γενεαισ υµων και ποιησει καρπωµα οσµην ευωδιασ κυριω ον τροπον ποιειτε υµεισ ουτωσ ποιησει η 
συναγωγη κυριω15νοµοσ εισ εσται υµιν και τοισ προσηλυτοισ τοισ προσκειµενοισ εν υµιν νοµοσ αιωνιοσ εισ 
γενεασ υµων ωσ υµεισ και ο προσηλυτοσ εσται εναντι κυριου16νοµοσ εισ εσται και δικαιωµα εν εσται υµιν 
και τω προσηλυτω τω προσκειµενω εν υµιν17και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων18λαλησον τοισ υιοισ 
ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ εν τω εισπορευεσθαι υµασ εισ την γην εισ ην εγω εισαγω υµασ εκει19και εσται 
οταν εσθητε υµεισ απο των αρτων τησ γησ αφελειτε αφαιρεµα αφορισµα κυριω20απαρχην φυραµατοσ υµων 
αρτον αφαιρεµα αφοριειτε αυτο ωσ αφαιρεµα απο αλω ουτωσ αφελειτε αυτον21απαρχην φυραµατοσ υµων και 
δωσετε κυριω αφαιρεµα εισ τασ γενεασ υµων22οταν δε διαµαρτητε και µη ποιησητε πασασ τασ εντολασ 
ταυτασ ασ ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην23καθα συνεταξεν κυριοσ προσ υµασ εν χειρι µωυση απο τησ 
ηµερασ ησ συνεταξεν κυριοσ προσ υµασ και επεκεινα εισ τασ γενεασ υµων24και εσται εαν εξ οφθαλµων τησ 
συναγωγησ γενηθη ακουσιωσ και ποιησει πασα η συναγωγη µοσχον ενα εκ βοων αµωµον εισ ολοκαυτωµα εισ 
οσµην ευωδιασ κυριω και θυσιαν τουτου και σπονδην αυτου κατα την συνταξιν και χιµαρον εξ αιγων ενα 
περι αµαρτιασ25και εξιλασεται ο ιερευσ περι πασησ συναγωγησ υιων ισραηλ και αφεθησεται αυτοισ οτι 
ακουσιον εστιν και αυτοι ηνεγκαν το δωρον αυτων καρπωµα κυριω περι τησ αµαρτιασ αυτων εναντι κυριου 
περι των ακουσιων αυτων26και αφεθησεται κατα πασαν συναγωγην υιων ισραηλ και τω προσηλυτω τω 
προσκειµενω προσ υµασ οτι παντι τω λαω ακουσιον27εαν δε ψυχη µια αµαρτη ακουσιωσ προσαξει αιγα µιαν 
ενιαυσιαν περι αµαρτιασ28και εξιλασεται ο ιερευσ περι τησ ψυχησ τησ ακουσιασθεισησ και αµαρτουσησ 
ακουσιωσ εναντι κυριου εξιλασασθαι περι αυτου29τω εγχωριω εν υιοισ ισραηλ και τω προσηλυτω τω 
προσκειµενω εν αυτοισ νοµοσ εισ εσται αυτοισ οσ αν ποιηση ακουσιωσ30και ψυχη ητισ ποιησει εν χειρι 
υπερηφανιασ απο των αυτοχθονων η απο των προσηλυτων τον θεον ουτοσ παροξυνει εξολεθρευθησεται η 
ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτησ31οτι το ρηµα κυριου εφαυλισεν και τασ εντολασ αυτου διεσκεδασεν εκτριψει 
εκτριβησεται η ψυχη εκεινη η αµαρτια αυτησ εν αυτη32και ησαν οι υιοι ισραηλ εν τη ερηµω και ευρον ανδρα 
συλλεγοντα ξυλα τη ηµερα των σαββατων33και προσηγαγον αυτον οι ευροντεσ αυτον συλλεγοντα ξυλα τη 
ηµερα των σαββατων προσ µωυσην και ααρων και προσ πασαν συναγωγην υιων ισραηλ34και απεθεντο αυτον 
εισ φυλακην ου γαρ συνεκριναν τι ποιησωσιν αυτον35και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων θανατω 
θανατουσθω ο ανθρωποσ λιθοβολησατε αυτον λιθοισ πασα η συναγωγη36και εξηγαγον αυτον πασα η 
συναγωγη εξω τησ παρεµβολησ και ελιθοβολησαν αυτον πασα η συναγωγη λιθοισ εξω τησ παρεµβολησ καθα 
συνεταξεν κυριοσ τω µωυση37και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων38λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ 
προσ αυτουσ και ποιησατωσαν εαυτοισ κρασπεδα επι τα πτερυγια των ιµατιων αυτων εισ τασ γενεασ αυτων 
και επιθησετε επι τα κρασπεδα των πτερυγιων κλωσµα υακινθινον39και εσται υµιν εν τοισ κρασπεδοισ και 
οψεσθε αυτα και µνησθησεσθε πασων των εντολων κυριου και ποιησετε αυτασ και ου διαστραφησεσθε οπισω 
των διανοιων υµων και οπισω των οφθαλµων υµων εν οισ υµεισ εκπορνευετε οπισω αυτων40οπωσ αν µνησθητε 
και ποιησητε πασασ τασ εντολασ µου και εσεσθε αγιοι τω θεω υµων41εγω κυριοσ ο θεοσ υµων ο εξαγαγων 
υµασ εκ γησ αιγυπτου ειναι υµων θεοσ εγω κυριοσ ο θεοσ υµων

Chapter 16
1και ελαλησεν κορε υιοσ ισσααρ υιου κααθ υιου λευι και δαθαν και αβιρων υιοι ελιαβ και αυν υιοσ φαλεθ 
υιου ρουβην2και ανεστησαν εναντι µωυση και ανδρεσ των υιων ισραηλ πεντηκοντα και διακοσιοι αρχηγοι 
συναγωγησ συγκλητοι βουλησ και ανδρεσ ονοµαστοι3συνεστησαν επι µωυσην και ααρων και ειπαν εχετω 
υµιν οτι πασα η συναγωγη παντεσ αγιοι και εν αυτοισ κυριοσ και δια τι κατανιστασθε επι την συναγωγην 
κυριου4και ακουσασ µωυσησ επεσεν επι προσωπον5και ελαλησεν προσ κορε και προσ πασαν αυτου την 
συναγωγην λεγων επεσκεπται και εγνω ο θεοσ τουσ οντασ αυτου και τουσ αγιουσ και προσηγαγετο προσ 
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εαυτον και ουσ εξελεξατο εαυτω προσηγαγετο προσ εαυτον6τουτο ποιησατε λαβετε υµιν αυτοισ πυρεια κορε 
και πασα η συναγωγη αυτου7και επιθετε επ′ αυτα πυρ και επιθετε επ′ αυτα θυµιαµα εναντι κυριου αυριον και 
εσται ο ανηρ ον αν εκλεξηται κυριοσ ουτοσ αγιοσ ικανουσθω υµιν υιοι λευι8και ειπεν µωυσησ προσ κορε 
εισακουσατε µου υιοι λευι9µη µικρον εστιν τουτο υµιν οτι διεστειλεν ο θεοσ ισραηλ υµασ εκ συναγωγησ 
ισραηλ και προσηγαγετο υµασ προσ εαυτον λειτουργειν τασ λειτουργιασ τησ σκηνησ κυριου και παριστασθαι 
εναντι τησ συναγωγησ λατρευειν αυτοισ10και προσηγαγετο σε και παντασ τουσ αδελφουσ σου υιουσ λευι 
µετα σου και ζητειτε ιερατευειν11ουτωσ συ και πασα η συναγωγη σου η συνηθροισµενη προσ τον θεον και 
ααρων τισ εστιν οτι διαγογγυζετε κατ′ αυτου12και απεστειλεν µωυσησ καλεσαι δαθαν και αβιρων υιουσ ελιαβ 
και ειπαν ουκ αναβαινοµεν13µη µικρον τουτο οτι ανηγαγεσ ηµασ εκ γησ ρεουσησ γαλα και µελι αποκτειναι 
ηµασ εν τη ερηµω οτι καταρχεισ ηµων αρχων14ει και εισ γην ρεουσαν γαλα και µελι εισηγαγεσ ηµασ και 
εδωκασ ηµιν κληρον αγρου και αµπελωνασ τουσ οφθαλµουσ των ανθρωπων εκεινων αν εξεκοψασ ουκ 
αναβαινοµεν15και εβαρυθυµησεν µωυσησ σφοδρα και ειπεν προσ κυριον µη προσχησ εισ την θυσιαν αυτων 
ουκ επιθυµηµα ουδενοσ αυτων ειληφα ουδε εκακωσα ουδενα αυτων16και ειπεν µωυσησ προσ κορε αγιασον 
την συναγωγην σου και γινεσθε ετοιµοι εναντι κυριου συ και αυτοι και ααρων αυριον17και λαβετε εκαστοσ το 
πυρειον αυτου και επιθησετε επ′ αυτα θυµιαµα και προσαξετε εναντι κυριου εκαστοσ το πυρειον αυτου 
πεντηκοντα και διακοσια πυρεια και συ και ααρων εκαστοσ το πυρειον αυτου18και ελαβεν εκαστοσ το 
πυρειον αυτου και επεθηκαν επ′ αυτα πυρ και επεβαλον επ′ αυτο θυµιαµα και εστησαν παρα τασ θυρασ τησ 
σκηνησ του µαρτυριου µωυσησ και ααρων19και επισυνεστησεν επ′ αυτουσ κορε την πασαν αυτου συναγωγην 
παρα την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου και ωφθη η δοξα κυριου παση τη συναγωγη20και ελαλησεν 
κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων21αποσχισθητε εκ µεσου τησ συναγωγησ ταυτησ και εξαναλωσω 
αυτουσ εισ απαξ22και επεσαν επι προσωπον αυτων και ειπαν θεοσ θεοσ των πνευµατων και πασησ σαρκοσ ει 
ανθρωποσ εισ ηµαρτεν επι πασαν την συναγωγην οργη κυριου23και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην 
λεγων24λαλησον τη συναγωγη λεγων αναχωρησατε κυκλω απο τησ συναγωγησ κορε25και ανεστη µωυσησ και 
επορευθη προσ δαθαν και αβιρων και συνεπορευθησαν µετ′ αυτου παντεσ οι πρεσβυτεροι ισραηλ26και 
ελαλησεν προσ την συναγωγην λεγων αποσχισθητε απο των σκηνων των ανθρωπων των σκληρων τουτων και 
µη απτεσθε απο παντων ων εστιν αυτοισ µη συναπολησθε εν παση τη αµαρτια αυτων27και απεστησαν απο 
τησ σκηνησ κορε κυκλω και δαθαν και αβιρων εξηλθον και ειστηκεισαν παρα τασ θυρασ των σκηνων αυτων 
και αι γυναικεσ αυτων και τα τεκνα αυτων και η αποσκευη αυτων28και ειπεν µωυσησ εν τουτω γνωσεσθε οτι 
κυριοσ απεστειλεν µε ποιησαι παντα τα εργα ταυτα οτι ουκ απ′ εµαυτου29ει κατα θανατον παντων ανθρωπων 
αποθανουνται ουτοι ει και κατ′ επισκεψιν παντων ανθρωπων επισκοπη εσται αυτων ουχι κυριοσ απεσταλκεν 
µε30αλλ′ η εν φασµατι δειξει κυριοσ και ανοιξασα η γη το στοµα αυτησ καταπιεται αυτουσ και τουσ οικουσ 
αυτων και τασ σκηνασ αυτων και παντα οσα εστιν αυτοισ και καταβησονται ζωντεσ εισ αδου και γνωσεσθε 
οτι παρωξυναν οι ανθρωποι ουτοι τον κυριον31ωσ δε επαυσατο λαλων παντασ τουσ λογουσ τουτουσ ερραγη η 
γη υποκατω αυτων32και ηνοιχθη η γη και κατεπιεν αυτουσ και τουσ οικουσ αυτων και παντασ τουσ 
ανθρωπουσ τουσ οντασ µετα κορε και τα κτηνη αυτων33και κατεβησαν αυτοι και οσα εστιν αυτων ζωντα εισ 
αδου και εκαλυψεν αυτουσ η γη και απωλοντο εκ µεσου τησ συναγωγησ34και πασ ισραηλ οι κυκλω αυτων 
εφυγον απο τησ φωνησ αυτων οτι λεγοντεσ µηποτε καταπιη ηµασ η γη35και πυρ εξηλθεν παρα κυριου και 
κατεφαγεν τουσ πεντηκοντα και διακοσιουσ ανδρασ τουσ προσφεροντασ το θυµιαµα

Chapter 17
1και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην2και προσ ελεαζαρ τον υιον ααρων τον ιερεα ανελεσθε τα πυρεια τα χαλκα εκ 
µεσου των κατακεκαυµενων και το πυρ το αλλοτριον τουτο σπειρον εκει οτι ηγιασαν3τα πυρεια των 
αµαρτωλων τουτων εν ταισ ψυχαισ αυτων και ποιησον αυτα λεπιδασ ελατασ περιθεµα τω θυσιαστηριω οτι 
προσηνεχθησαν εναντι κυριου και ηγιασθησαν και εγενοντο εισ σηµειον τοισ υιοισ ισραηλ4και ελαβεν 
ελεαζαρ υιοσ ααρων του ιερεωσ τα πυρεια τα χαλκα οσα προσηνεγκαν οι κατακεκαυµενοι και προσεθηκαν 
αυτα περιθεµα τω θυσιαστηριω5µνηµοσυνον τοισ υιοισ ισραηλ οπωσ αν µη προσελθη µηθεισ αλλογενησ οσ 
ουκ εστιν εκ του σπερµατοσ ααρων επιθειναι θυµιαµα εναντι κυριου και ουκ εσται ωσπερ κορε και η 
επισυστασισ αυτου καθα ελαλησεν κυριοσ εν χειρι µωυση6και εγογγυσαν οι υιοι ισραηλ τη επαυριον επι 
µωυσην και ααρων λεγοντεσ υµεισ απεκταγκατε τον λαον κυριου7και εγενετο εν τω επισυστρεφεσθαι την 
συναγωγην επι µωυσην και ααρων και ωρµησαν επι την σκηνην του µαρτυριου και τηνδε εκαλυψεν αυτην η 
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νεφελη και ωφθη η δοξα κυριου8και εισηλθεν µωυσησ και ααρων κατα προσωπον τησ σκηνησ του 
µαρτυριου9και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων10εκχωρησατε εκ µεσου τησ συναγωγησ 
ταυτησ και εξαναλωσω αυτουσ εισ απαξ και επεσον επι προσωπον αυτων11και ειπεν µωυσησ προσ ααρων 
λαβε το πυρειον και επιθεσ επ′ αυτο πυρ απο του θυσιαστηριου και επιβαλε επ′ αυτο θυµιαµα και απενεγκε το 
ταχοσ εισ την παρεµβολην και εξιλασαι περι αυτων εξηλθεν γαρ οργη απο προσωπου κυριου ηρκται θραυειν 
τον λαον12και ελαβεν ααρων καθαπερ ελαλησεν αυτω µωυσησ και εδραµεν εισ την συναγωγην και ηδη 
ενηρκτο η θραυσισ εν τω λαω και επεβαλεν το θυµιαµα και εξιλασατο περι του λαου13και εστη ανα µεσον 
των τεθνηκοτων και των ζωντων και εκοπασεν η θραυσισ14και εγενοντο οι τεθνηκοτεσ εν τη θραυσει 
τεσσαρεσ και δεκα χιλιαδεσ και επτακοσιοι χωρισ των τεθνηκοτων ενεκεν κορε15και επεστρεψεν ααρων προσ 
µωυσην επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου και εκοπασεν η θραυσισ16και ελαλησεν κυριοσ προσ 
µωυσην λεγων17λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και λαβε παρ′ αυτων ραβδον ραβδον κατ′ οικουσ πατριων παρα 
παντων των αρχοντων αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων δωδεκα ραβδουσ και εκαστου το ονοµα αυτου 
επιγραψον επι τησ ραβδου αυτου18και το ονοµα ααρων επιγραψον επι τησ ραβδου λευι εστιν γαρ ραβδοσ µια 
κατα φυλην οικου πατριων αυτων δωσουσιν19και θησεισ αυτασ εν τη σκηνη του µαρτυριου κατεναντι του 
µαρτυριου εν οισ γνωσθησοµαι σοι εκει20και εσται ο ανθρωποσ ον εαν εκλεξωµαι αυτον η ραβδοσ αυτου 
εκβλαστησει και περιελω απ′ εµου τον γογγυσµον των υιων ισραηλ α αυτοι γογγυζουσιν εφ′ υµιν21και 
ελαλησεν µωυσησ τοισ υιοισ ισραηλ και εδωκαν αυτω παντεσ οι αρχοντεσ αυτων ραβδον τω αρχοντι τω ενι 
ραβδον κατα αρχοντα κατ′ οικουσ πατριων αυτων δωδεκα ραβδουσ και η ραβδοσ ααρων ανα µεσον των 
ραβδων αυτων22και απεθηκεν µωυσησ τασ ραβδουσ εναντι κυριου εν τη σκηνη του µαρτυριου23και εγενετο 
τη επαυριον και εισηλθεν µωυσησ και ααρων εισ την σκηνην του µαρτυριου και ιδου εβλαστησεν η ραβδοσ 
ααρων εισ οικον λευι και εξηνεγκεν βλαστον και εξηνθησεν ανθη και εβλαστησεν καρυα24και εξηνεγκεν 
µωυσησ πασασ τασ ραβδουσ απο προσωπου κυριου προσ παντασ υιουσ ισραηλ και ειδον και ελαβον 
εκαστοσ την ραβδον αυτου25και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην αποθεσ την ραβδον ααρων ενωπιον των 
µαρτυριων εισ διατηρησιν σηµειον τοισ υιοισ των ανηκοων και παυσασθω ο γογγυσµοσ αυτων απ′ εµου και 
ου µη αποθανωσιν26και εποιησεν µωυσησ και ααρων καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση ουτωσ εποιησαν27και 
ειπαν οι υιοι ισραηλ προσ µωυσην λεγοντεσ ιδου εξανηλωµεθα απολωλαµεν παρανηλωµεθα28πασ ο 
απτοµενοσ τησ σκηνησ κυριου αποθνησκει εωσ εισ τελοσ αποθανωµεν

Chapter 18
1και ειπεν κυριοσ προσ ααρων λεγων συ και οι υιοι σου και ο οικοσ πατριασ σου ληµψεσθε τασ αµαρτιασ των 
αγιων και συ και οι υιοι σου ληµψεσθε τασ αµαρτιασ τησ ιερατειασ υµων2και τουσ αδελφουσ σου φυλην λευι 
δηµον του πατροσ σου προσαγαγου προσ σεαυτον και προστεθητωσαν σοι και λειτουργειτωσαν σοι και συ 
και οι υιοι σου µετα σου απεναντι τησ σκηνησ του µαρτυριου3και φυλαξονται τασ φυλακασ σου και τασ 
φυλακασ τησ σκηνησ πλην προσ τα σκευη τα αγια και προσ το θυσιαστηριον ου προσελευσονται και ουκ 
αποθανουνται και ουτοι και υµεισ4και προστεθησονται προσ σε και φυλαξονται τασ φυλακασ τησ σκηνησ 
του µαρτυριου κατα πασασ τασ λειτουργιασ τησ σκηνησ και ο αλλογενησ ου προσελευσεται προσ σε5και 
φυλαξεσθε τασ φυλακασ των αγιων και τασ φυλακασ του θυσιαστηριου και ουκ εσται θυµοσ εν τοισ υιοισ 
ισραηλ6και εγω ειληφα τουσ αδελφουσ υµων τουσ λευιτασ εκ µεσου των υιων ισραηλ δοµα δεδοµενον κυριω 
λειτουργειν τασ λειτουργιασ τησ σκηνησ του µαρτυριου7και συ και οι υιοι σου µετα σου διατηρησετε την 
ιερατειαν υµων κατα παντα τροπον του θυσιαστηριου και το ενδοθεν του καταπετασµατοσ και λειτουργησετε 
τασ λειτουργιασ δοµα τησ ιερατειασ υµων και ο αλλογενησ ο προσπορευοµενοσ αποθανειται8και ελαλησεν 
κυριοσ προσ ααρων και εγω ιδου δεδωκα υµιν την διατηρησιν των απαρχων απο παντων των ηγιασµενων µοι 
παρα των υιων ισραηλ σοι δεδωκα αυτα εισ γερασ και τοισ υιοισ σου µετα σε νοµιµον αιωνιον9και τουτο 
εστω υµιν απο των ηγιασµενων αγιων των καρπωµατων απο παντων των δωρων αυτων και απο παντων των 
θυσιασµατων αυτων και απο πασησ πληµµελειασ αυτων και απο πασων των αµαρτιων οσα αποδιδοασιν µοι 
απο παντων των αγιων σοι εσται και τοισ υιοισ σου10εν τω αγιω των αγιων φαγεσθε αυτα παν αρσενικον 
φαγεται αυτα συ και οι υιοι σου αγια εσται σοι11και τουτο εσται υµιν απαρχη δοµατων αυτων απο παντων 
των επιθεµατων των υιων ισραηλ σοι δεδωκα αυτα και τοισ υιοισ σου και ταισ θυγατρασιν σου µετα σου 
νοµιµον αιωνιον πασ καθαροσ εν τω οικω σου εδεται αυτα12πασα απαρχη ελαιου και πασα απαρχη οινου και 
σιτου απαρχη αυτων οσα αν δωσι τω κυριω σοι δεδωκα αυτα13τα πρωτογενηµατα παντα οσα εν τη γη αυτων 
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οσα αν ενεγκωσιν κυριω σοι εσται πασ καθαροσ εν τω οικω σου εδεται αυτα14παν ανατεθεµατισµενον εν 
υιοισ ισραηλ σοι εσται15και παν διανοιγον µητραν απο πασησ σαρκοσ α προσφερουσιν κυριω απο ανθρωπου 
εωσ κτηνουσ σοι εσται αλλ′ η λυτροισ λυτρωθησεται τα πρωτοτοκα των ανθρωπων και τα πρωτοτοκα των 
κτηνων των ακαθαρτων λυτρωση16και η λυτρωσισ αυτου απο µηνιαιου η συντιµησισ πεντε σικλων κατα τον 
σικλον τον αγιον εικοσι οβολοι εισιν17πλην πρωτοτοκα µοσχων και πρωτοτοκα προβατων και πρωτοτοκα 
αιγων ου λυτρωση αγια εστιν και το αιµα αυτων προσχεεισ προσ το θυσιαστηριον και το στεαρ ανοισεισ 
καρπωµα εισ οσµην ευωδιασ κυριω18και τα κρεα εσται σοι καθα και το στηθυνιον του επιθεµατοσ και κατα 
τον βραχιονα τον δεξιον σοι εσται19παν αφαιρεµα των αγιων οσα αν αφελωσιν οι υιοι ισραηλ κυριω σοι 
δεδωκα και τοισ υιοισ σου και ταισ θυγατρασιν σου µετα σου νοµιµον αιωνιον διαθηκη αλοσ αιωνιου εστιν 
εναντι κυριου σοι και τω σπερµατι σου µετα σε20και ελαλησεν κυριοσ προσ ααρων εν τη γη αυτων ου 
κληρονοµησεισ και µερισ ουκ εσται σοι εν αυτοισ οτι εγω µερισ σου και κληρονοµια σου εν µεσω των υιων 
ισραηλ21και τοισ υιοισ λευι ιδου δεδωκα παν επιδεκατον εν ισραηλ εν κληρω αντι των λειτουργιων αυτων 
οσα αυτοι λειτουργουσιν λειτουργιαν εν τη σκηνη του µαρτυριου22και ου προσελευσονται ετι οι υιοι ισραηλ 
εισ την σκηνην του µαρτυριου λαβειν αµαρτιαν θανατηφορον23και λειτουργησει ο λευιτησ αυτοσ την 
λειτουργιαν τησ σκηνησ του µαρτυριου και αυτοι ληµψονται τα αµαρτηµατα αυτων νοµιµον αιωνιον εισ τασ 
γενεασ αυτων και εν µεσω υιων ισραηλ ου κληρονοµησουσιν κληρονοµιαν24οτι τα επιδεκατα των υιων 
ισραηλ οσα αν αφορισωσιν κυριω αφαιρεµα δεδωκα τοισ λευιταισ εν κληρω δια τουτο ειρηκα αυτοισ εν µεσω 
υιων ισραηλ ου κληρονοµησουσιν κληρον25και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων26και τοισ λευιταισ 
λαλησεισ και ερεισ προσ αυτουσ εαν λαβητε παρα των υιων ισραηλ το επιδεκατον ο δεδωκα υµιν παρ′ αυτων 
εν κληρω και αφελειτε υµεισ απ′ αυτου αφαιρεµα κυριω επιδεκατον απο του επιδεκατου27και λογισθησεται 
υµιν τα αφαιρεµατα υµων ωσ σιτοσ απο αλω και αφαιρεµα απο ληνου28ουτωσ αφελειτε και υµεισ απο των 
αφαιρεµατων κυριου απο παντων επιδεκατων υµων οσα εαν λαβητε παρα των υιων ισραηλ και δωσετε απ′ 
αυτων αφαιρεµα κυριω ααρων τω ιερει29απο παντων των δοµατων υµων αφελειτε αφαιρεµα κυριω η απο 
παντων των απαρχων το ηγιασµενον απ′ αυτου30και ερεισ προσ αυτουσ οταν αφαιρητε την απαρχην απ′ 
αυτου και λογισθησεται τοισ λευιταισ ωσ γενηµα απο αλω και ωσ γενηµα απο ληνου31και εδεσθε αυτο εν 
παντι τοπω υµεισ και οι οικοι υµων οτι µισθοσ ουτοσ υµιν εστιν αντι των λειτουργιων υµων των εν τη σκηνη 
του µαρτυριου32και ου ληµψεσθε δι′ αυτο αµαρτιαν οτι αν αφαιρητε την απαρχην απ′ αυτου και τα αγια των 
υιων ισραηλ ου βεβηλωσετε ινα µη αποθανητε

Chapter 19
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων λεγων2αυτη η διαστολη του νοµου οσα συνεταξεν κυριοσ 
λεγων λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και λαβετωσαν προσ σε δαµαλιν πυρραν αµωµον ητισ ουκ εχει εν αυτη 
µωµον και η ουκ επεβληθη επ′ αυτην ζυγοσ3και δωσεισ αυτην προσ ελεαζαρ τον ιερεα και εξαξουσιν αυτην 
εξω τησ παρεµβολησ εισ τοπον καθαρον και σφαξουσιν αυτην ενωπιον αυτου4και ληµψεται ελεαζαρ απο του 
αιµατοσ αυτησ και ρανει απεναντι του προσωπου τησ σκηνησ του µαρτυριου απο του αιµατοσ αυτησ 
επτακισ5και κατακαυσουσιν αυτην εναντιον αυτου και το δερµα και τα κρεα αυτησ και το αιµα αυτησ συν 
τη κοπρω αυτησ κατακαυθησεται6και ληµψεται ο ιερευσ ξυλον κεδρινον και υσσωπον και κοκκινον και 
εµβαλουσιν εισ µεσον του κατακαυµατοσ τησ δαµαλεωσ7και πλυνει τα ιµατια αυτου ο ιερευσ και λουσεται 
το σωµα αυτου υδατι και µετα ταυτα εισελευσεται εισ την παρεµβολην και ακαθαρτοσ εσται ο ιερευσ εωσ 
εσπερασ8και ο κατακαιων αυτην πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται το σωµα αυτου και ακαθαρτοσ εσται 
εωσ εσπερασ9και συναξει ανθρωποσ καθαροσ την σποδον τησ δαµαλεωσ και αποθησει εξω τησ παρεµβολησ 
εισ τοπον καθαρον και εσται τη συναγωγη υιων ισραηλ εισ διατηρησιν υδωρ ραντισµου αγνισµα εστιν10και 
πλυνει τα ιµατια ο συναγων την σποδιαν τησ δαµαλεωσ και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ και εσται τοισ 
υιοισ ισραηλ και τοισ προσκειµενοισ προσηλυτοισ νοµιµον αιωνιον11ο απτοµενοσ του τεθνηκοτοσ πασησ 
ψυχησ ανθρωπου ακαθαρτοσ εσται επτα ηµερασ12ουτοσ αγνισθησεται τη ηµερα τη τριτη και τη ηµερα τη 
εβδοµη και καθαροσ εσται εαν δε µη αφαγνισθη τη ηµερα τη τριτη και τη ηµερα τη εβδοµη ου καθαροσ 
εσται13πασ ο απτοµενοσ του τεθνηκοτοσ απο ψυχησ ανθρωπου εαν αποθανη και µη αφαγνισθη την σκηνην 
κυριου εµιανεν εκτριβησεται η ψυχη εκεινη εξ ισραηλ οτι υδωρ ραντισµου ου περιερραντισθη επ′ αυτον 
ακαθαρτοσ εστιν ετι η ακαθαρσια αυτου εν αυτω εστιν14και ουτοσ ο νοµοσ ανθρωποσ εαν αποθανη εν οικια 
πασ ο εισπορευοµενοσ εισ την οικιαν και οσα εστιν εν τη οικια ακαθαρτα εσται επτα ηµερασ15και παν 
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σκευοσ ανεωγµενον οσα ουχι δεσµον καταδεδεται επ′ αυτω ακαθαρτα εστιν16και πασ οσ εαν αψηται επι 
προσωπου του πεδιου τραυµατιου η νεκρου η οστεου ανθρωπινου η µνηµατοσ επτα ηµερασ ακαθαρτοσ 
εσται17και ληµψονται τω ακαθαρτω απο τησ σποδιασ τησ κατακεκαυµενησ του αγνισµου και εκχεουσιν επ′ 
αυτην υδωρ ζων εισ σκευοσ18και ληµψεται υσσωπον και βαψει εισ το υδωρ ανηρ καθαροσ και περιρρανει επι 
τον οικον και επι τα σκευη και επι τασ ψυχασ οσαι εαν ωσιν εκει και επι τον ηµµενον του οστεου του 
ανθρωπινου η του τραυµατιου η του τεθνηκοτοσ η του µνηµατοσ19και περιρρανει ο καθαροσ επι τον 
ακαθαρτον εν τη ηµερα τη τριτη και εν τη ηµερα τη εβδοµη και αφαγνισθησεται τη ηµερα τη εβδοµη και 
πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ20και ανθρωποσ οσ εαν µιανθη 
και µη αφαγνισθη εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ µεσου τησ συναγωγησ οτι τα αγια κυριου εµιανεν οτι 
υδωρ ραντισµου ου περιερραντισθη επ′ αυτον ακαθαρτοσ εστιν21και εσται υµιν νοµιµον αιωνιον και ο 
περιρραινων υδωρ ραντισµου πλυνει τα ιµατια αυτου και ο απτοµενοσ του υδατοσ του ραντισµου ακαθαρτοσ 
εσται εωσ εσπερασ22και παντοσ ου εαν αψηται αυτου ο ακαθαρτοσ ακαθαρτον εσται και η ψυχη η απτοµενη 
ακαθαρτοσ εσται εωσ εσπερασ

Chapter 20
1και ηλθον οι υιοι ισραηλ πασα η συναγωγη εισ την ερηµον σιν εν τω µηνι τω πρωτω και κατεµεινεν ο λαοσ εν 
καδησ και ετελευτησεν εκει µαριαµ και εταφη εκει2και ουκ ην υδωρ τη συναγωγη και ηθροισθησαν επι 
µωυσην και ααρων3και ελοιδορειτο ο λαοσ προσ µωυσην λεγοντεσ οφελον απεθανοµεν εν τη απωλεια των 
αδελφων ηµων εναντι κυριου4και ινα τι ανηγαγετε την συναγωγην κυριου εισ την ερηµον ταυτην αποκτειναι 
ηµασ και τα κτηνη ηµων5και ινα τι τουτο ανηγαγετε ηµασ εξ αιγυπτου παραγενεσθαι εισ τον τοπον τον 
πονηρον τουτον τοποσ ου ου σπειρεται ουδε συκαι ουδε αµπελοι ουδε ροαι ουδε υδωρ εστιν πιειν6και ηλθεν 
µωυσησ και ααρων απο προσωπου τησ συναγωγησ επι την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου και επεσαν επι 
προσωπον και ωφθη η δοξα κυριου προσ αυτουσ7και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων8λαβε την ραβδον 
και εκκλησιασον την συναγωγην συ και ααρων ο αδελφοσ σου και λαλησατε προσ την πετραν εναντι αυτων 
και δωσει τα υδατα αυτησ και εξοισετε αυτοισ υδωρ εκ τησ πετρασ και ποτιειτε την συναγωγην και τα κτηνη 
αυτων9και ελαβεν µωυσησ την ραβδον την απεναντι κυριου καθα συνεταξεν κυριοσ10και εξεκκλησιασεν 
µωυσησ και ααρων την συναγωγην απεναντι τησ πετρασ και ειπεν προσ αυτουσ ακουσατε µου οι απειθεισ µη 
εκ τησ πετρασ ταυτησ εξαξοµεν υµιν υδωρ11και επαρασ µωυσησ την χειρα αυτου επαταξεν την πετραν τη 
ραβδω δισ και εξηλθεν υδωρ πολυ και επιεν η συναγωγη και τα κτηνη αυτων12και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην 
και ααρων οτι ουκ επιστευσατε αγιασαι µε εναντιον υιων ισραηλ δια τουτο ουκ εισαξετε υµεισ την 
συναγωγην ταυτην εισ την γην ην δεδωκα αυτοισ13τουτο υδωρ αντιλογιασ οτι ελοιδορηθησαν οι υιοι ισραηλ 
εναντι κυριου και ηγιασθη εν αυτοισ14και απεστειλεν µωυσησ αγγελουσ εκ καδησ προσ βασιλεα εδωµ λεγων 
ταδε λεγει ο αδελφοσ σου ισραηλ συ επιστη παντα τον µοχθον τον ευροντα ηµασ15και κατεβησαν οι πατερεσ 
ηµων εισ αιγυπτον και παρωκησαµεν εν αιγυπτω ηµερασ πλειουσ και εκακωσαν ηµασ οι αιγυπτιοι και τουσ 
πατερασ ηµων16και ανεβοησαµεν προσ κυριον και εισηκουσεν κυριοσ τησ φωνησ ηµων και αποστειλασ 
αγγελον εξηγαγεν ηµασ εξ αιγυπτου και νυν εσµεν εν καδησ πολει εκ µερουσ των οριων σου17παρελευσοµεθα 
δια τησ γησ σου ου διελευσοµεθα δι′ αγρων ουδε δι′ αµπελωνων ουδε πιοµεθα υδωρ εκ λακκου σου οδω 
βασιλικη πορευσοµεθα ουκ εκκλινουµεν δεξια ουδε ευωνυµα εωσ αν παρελθωµεν τα ορια σου18και ειπεν 
προσ αυτον εδωµ ου διελευση δι′ εµου ει δε µη εν πολεµω εξελευσοµαι εισ συναντησιν σοι19και λεγουσιν 
αυτω οι υιοι ισραηλ παρα το οροσ παρελευσοµεθα εαν δε του υδατοσ σου πιωµεν εγω τε και τα κτηνη δωσω 
τιµην σοι αλλα το πραγµα ουδεν εστιν παρα το οροσ παρελευσοµεθα20ο δε ειπεν ου διελευση δι′ εµου και 
εξηλθεν εδωµ εισ συναντησιν αυτω εν οχλω βαρει και εν χειρι ισχυρα21και ουκ ηθελησεν εδωµ δουναι τω 
ισραηλ παρελθειν δια των οριων αυτου και εξεκλινεν ισραηλ απ′ αυτου22και απηραν εκ καδησ και 
παρεγενοντο οι υιοι ισραηλ πασα η συναγωγη εισ ωρ το οροσ23και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην και ααρων εν 
ωρ τω ορει επι των οριων γησ εδωµ λεγων24προστεθητω ααρων προσ τον λαον αυτου οτι ου µη εισελθητε εισ 
την γην ην δεδωκα τοισ υιοισ ισραηλ διοτι παρωξυνατε µε επι του υδατοσ τησ λοιδοριασ25λαβε τον ααρων 
και ελεαζαρ τον υιον αυτου και αναβιβασον αυτουσ εισ ωρ το οροσ εναντι πασησ τησ συναγωγησ26και 
εκδυσον ααρων την στολην αυτου και ενδυσον ελεαζαρ τον υιον αυτου και ααρων προστεθεισ αποθανετω 
εκει27και εποιησεν µωυσησ καθα συνεταξεν κυριοσ και ανεβιβασεν αυτον εισ ωρ το οροσ εναντιον πασησ 
τησ συναγωγησ28και εξεδυσεν ααρων τα ιµατια αυτου και ενεδυσεν αυτα ελεαζαρ τον υιον αυτου και 
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απεθανεν ααρων επι τησ κορυφησ του ορουσ και κατεβη µωυσησ και ελεαζαρ εκ του ορουσ29και ειδεν πασα 
η συναγωγη οτι απελυθη ααρων και εκλαυσαν τον ααρων τριακοντα ηµερασ πασ οικοσ ισραηλ

Chapter 21
1και ηκουσεν ο χανανισ βασιλευσ αραδ ο κατοικων κατα την ερηµον ηλθεν γαρ ισραηλ οδον αθαριν και 
επολεµησεν προσ ισραηλ και κατεπρονοµευσαν εξ αυτων αιχµαλωσιαν2και ηυξατο ισραηλ ευχην κυριω και 
ειπεν εαν µοι παραδωσ τον λαον τουτον υποχειριον αναθεµατιω αυτον και τασ πολεισ αυτου3και εισηκουσεν 
κυριοσ τησ φωνησ ισραηλ και παρεδωκεν τον χανανιν υποχειριον αυτου και ανεθεµατισεν αυτον και τασ 
πολεισ αυτου και επεκαλεσαν το ονοµα του τοπου εκεινου αναθεµα4και απαραντεσ εξ ωρ του ορουσ οδον επι 
θαλασσαν ερυθραν περιεκυκλωσαν γην εδωµ και ωλιγοψυχησεν ο λαοσ εν τη οδω5και κατελαλει ο λαοσ προσ 
τον θεον και κατα µωυση λεγοντεσ ινα τι εξηγαγεσ ηµασ εξ αιγυπτου αποκτειναι ηµασ εν τη ερηµω οτι ουκ 
εστιν αρτοσ ουδε υδωρ η δε ψυχη ηµων προσωχθισεν εν τω αρτω τω διακενω6και απεστειλεν κυριοσ εισ τον 
λαον τουσ οφεισ τουσ θανατουντασ και εδακνον τον λαον και απεθανεν λαοσ πολυσ των υιων ισραηλ7και 
παραγενοµενοσ ο λαοσ προσ µωυσην ελεγον οτι ηµαρτοµεν οτι κατελαλησαµεν κατα του κυριου και κατα 
σου ευξαι ουν προσ κυριον και αφελετω αφ′ ηµων τον οφιν και ηυξατο µωυσησ προσ κυριον περι του 
λαου8και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην ποιησον σεαυτω οφιν και θεσ αυτον επι σηµειου και εσται εαν δακη οφισ 
ανθρωπον πασ ο δεδηγµενοσ ιδων αυτον ζησεται9και εποιησεν µωυσησ οφιν χαλκουν και εστησεν αυτον επι 
σηµειου και εγενετο οταν εδακνεν οφισ ανθρωπον και επεβλεψεν επι τον οφιν τον χαλκουν και εζη10και 
απηραν οι υιοι ισραηλ και παρενεβαλον εν ωβωθ11και εξαραντεσ εξ ωβωθ παρενεβαλον εν αχελγαι εκ του 
περαν εν τη ερηµω η εστιν κατα προσωπον µωαβ κατα ανατολασ ηλιου12εκειθεν απηραν και παρενεβαλον εισ 
φαραγγα ζαρετ13και εκειθεν απαραντεσ παρενεβαλον εισ το περαν αρνων εν τη ερηµω το εξεχον απο των 
οριων των αµορραιων εστιν γαρ αρνων ορια µωαβ ανα µεσον µωαβ και ανα µεσον του αµορραιου14δια τουτο 
λεγεται εν βιβλιω πολεµοσ του κυριου την ζωοβ εφλογισεν και τουσ χειµαρρουσ αρνων15και τουσ χειµαρρουσ 
κατεστησεν κατοικισαι ηρ και προσκειται τοισ οριοισ µωαβ16και εκειθεν το φρεαρ τουτο εστιν το φρεαρ ο 
ειπεν κυριοσ προσ µωυσην συναγαγε τον λαον και δωσω αυτοισ υδωρ πιειν17τοτε ησεν ισραηλ το ασµα τουτο 
επι του φρεατοσ εξαρχετε αυτω18φρεαρ ωρυξαν αυτο αρχοντεσ εξελατοµησαν αυτο βασιλεισ εθνων εν τη 
βασιλεια αυτων εν τω κυριευσαι αυτων και απο φρεατοσ εισ µανθαναιν19και απο µανθαναιν εισ νααλιηλ και 
απο νααλιηλ εισ βαµωθ20και απο βαµωθ εισ ναπην η εστιν εν τω πεδιω µωαβ απο κορυφησ του λελαξευµενου 
το βλεπον κατα προσωπον τησ ερηµου21και απεστειλεν µωυσησ πρεσβεισ προσ σηων βασιλεα αµορραιων 
λογοισ ειρηνικοισ λεγων22παρελευσοµεθα δια τησ γησ σου τη οδω πορευσοµεθα ουκ εκκλινουµεν ουτε εισ 
αγρον ουτε εισ αµπελωνα ου πιοµεθα υδωρ εκ φρεατοσ σου οδω βασιλικη πορευσοµεθα εωσ παρελθωµεν τα 
ορια σου23και ουκ εδωκεν σηων τω ισραηλ παρελθειν δια των οριων αυτου και συνηγαγεν σηων παντα τον 
λαον αυτου και εξηλθεν παραταξασθαι τω ισραηλ εισ την ερηµον και ηλθεν εισ ιασσα και παρεταξατο τω 
ισραηλ24και επαταξεν αυτον ισραηλ φονω µαχαιρησ και κατεκυριευσαν τησ γησ αυτου απο αρνων εωσ ιαβοκ 
εωσ υιων αµµαν οτι ιαζηρ ορια υιων αµµων εστιν25και ελαβεν ισραηλ πασασ τασ πολεισ ταυτασ και 
κατωκησεν ισραηλ εν πασαισ ταισ πολεσιν των αµορραιων εν εσεβων και εν πασαισ ταισ συγκυρουσαισ 
αυτη26εστιν γαρ εσεβων πολισ σηων του βασιλεωσ των αµορραιων και ουτοσ επολεµησεν βασιλεα µωαβ το 
προτερον και ελαβον πασαν την γην αυτου απο αροηρ εωσ αρνων27δια τουτο ερουσιν οι αινιγµατισται ελθετε 
εισ εσεβων ινα οικοδοµηθη και κατασκευασθη πολισ σηων28οτι πυρ εξηλθεν εξ εσεβων φλοξ εκ πολεωσ σηων 
και κατεφαγεν εωσ µωαβ και κατεπιεν στηλασ αρνων29ουαι σοι µωαβ απωλου λαοσ χαµωσ απεδοθησαν οι 
υιοι αυτων διασωζεσθαι και αι θυγατερεσ αυτων αιχµαλωτοι τω βασιλει των αµορραιων σηων30και το 
σπερµα αυτων απολειται εσεβων εωσ δαιβων και αι γυναικεσ ετι προσεξεκαυσαν πυρ επι µωαβ31κατωκησεν 
δε ισραηλ εν πασαισ ταισ πολεσιν των αµορραιων32και απεστειλεν µωυσησ κατασκεψασθαι την ιαζηρ και 
κατελαβοντο αυτην και τασ κωµασ αυτησ και εξεβαλον τον αµορραιον τον κατοικουντα εκει33και 
επιστρεψαντεσ ανεβησαν οδον την εισ βασαν και εξηλθεν ωγ βασιλευσ τησ βασαν εισ συναντησιν αυτοισ και 
πασ ο λαοσ αυτου εισ πολεµον εισ εδραι+ν34και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην µη φοβηθησ αυτον οτι εισ τασ 
χειρασ σου παραδεδωκα αυτον και παντα τον λαον αυτου και πασαν την γην αυτου και ποιησεισ αυτω 
καθωσ εποιησασ τω σηων βασιλει των αµορραιων οσ κατωκει εν εσεβων35και επαταξεν αυτον και τουσ υιουσ 
αυτου και παντα τον λαον αυτου εωσ του µη καταλιπειν αυτου ζωγρειαν και εκληρονοµησαν την γην αυτων
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Chapter 22
1και απαραντεσ οι υιοι ισραηλ παρενεβαλον επι δυσµων µωαβ παρα τον ιορδανην κατα ιεριχω2και ιδων 
βαλακ υιοσ σεπφωρ παντα οσα εποιησεν ισραηλ τω αµορραιω3και εφοβηθη µωαβ τον λαον σφοδρα οτι πολλοι 
ησαν και προσωχθισεν µωαβ απο προσωπου υιων ισραηλ4και ειπεν µωαβ τη γερουσια µαδιαµ νυν εκλειξει η 
συναγωγη αυτη παντασ τουσ κυκλω ηµων ωσ εκλειξαι ο µοσχοσ τα χλωρα εκ του πεδιου και βαλακ υιοσ 
σεπφωρ βασιλευσ µωαβ ην κατα τον καιρον εκεινον5και απεστειλεν πρεσβεισ προσ βαλααµ υιον βεωρ 
φαθουρα ο εστιν επι του ποταµου γησ υιων λαου αυτου καλεσαι αυτον λεγων ιδου λαοσ εξεληλυθεν εξ 
αιγυπτου και ιδου κατεκαλυψεν την οψιν τησ γησ και ουτοσ εγκαθηται εχοµενοσ µου6και νυν δευρο αρασαι 
µοι τον λαον τουτον οτι ισχυει ουτοσ η ηµεισ εαν δυνωµεθα παταξαι εξ αυτων και εκβαλω αυτουσ εκ τησ γησ 
οτι οιδα ουσ εαν ευλογησησ συ ευλογηνται και ουσ εαν καταραση συ κεκατηρανται7και επορευθη η γερουσια 
µωαβ και η γερουσια µαδιαµ και τα µαντεια εν ταισ χερσιν αυτων και ηλθον προσ βαλααµ και ειπαν αυτω τα 
ρηµατα βαλακ8και ειπεν προσ αυτουσ καταλυσατε αυτου την νυκτα και αποκριθησοµαι υµιν πραγµατα α εαν 
λαληση κυριοσ προσ µε και κατεµειναν οι αρχοντεσ µωαβ παρα βαλααµ9και ηλθεν ο θεοσ προσ βαλααµ και 
ειπεν αυτω τι οι ανθρωποι ουτοι παρα σοι10και ειπεν βαλααµ προσ τον θεον βαλακ υιοσ σεπφωρ βασιλευσ 
µωαβ απεστειλεν αυτουσ προσ µε λεγων11ιδου λαοσ εξεληλυθεν εξ αιγυπτου και ιδου κεκαλυφεν την οψιν τησ 
γησ και ουτοσ εγκαθηται εχοµενοσ µου και νυν δευρο αρασαι µοι αυτον ει αρα δυνησοµαι παταξαι αυτον και 
εκβαλω αυτον απο τησ γησ12και ειπεν ο θεοσ προσ βαλααµ ου πορευση µετ′ αυτων ουδε καταραση τον λαον 
εστιν γαρ ευλογηµενοσ13και αναστασ βαλααµ το πρωι ειπεν τοισ αρχουσιν βαλακ αποτρεχετε προσ τον 
κυριον υµων ουκ αφιησιν µε ο θεοσ πορευεσθαι µεθ′ υµων14και ανασταντεσ οι αρχοντεσ µωαβ ηλθον προσ 
βαλακ και ειπαν ου θελει βαλααµ πορευθηναι µεθ′ ηµων15και προσεθετο βαλακ ετι αποστειλαι αρχοντασ 
πλειουσ και εντιµοτερουσ τουτων16και ηλθον προσ βαλααµ και λεγουσιν αυτω ταδε λεγει βαλακ ο του σεπφωρ 
αξιω σε µη οκνησησ ελθειν προσ µε17εντιµωσ γαρ τιµησω σε και οσα εαν ειπησ ποιησω σοι και δευρο 
επικαταρασαι µοι τον λαον τουτον18και απεκριθη βαλααµ και ειπεν τοισ αρχουσιν βαλακ εαν δω µοι βαλακ 
πληρη τον οικον αυτου αργυριου και χρυσιου ου δυνησοµαι παραβηναι το ρηµα κυριου του θεου ποιησαι 
αυτο µικρον η µεγα εν τη διανοια µου19και νυν υποµεινατε αυτου και υµεισ την νυκτα ταυτην και γνωσοµαι 
τι προσθησει κυριοσ λαλησαι προσ µε20και ηλθεν ο θεοσ προσ βαλααµ νυκτοσ και ειπεν αυτω ει καλεσαι σε 
παρεισιν οι ανθρωποι ουτοι αναστασ ακολουθησον αυτοισ αλλα το ρηµα ο αν λαλησω προσ σε τουτο 
ποιησεισ21και αναστασ βαλααµ το πρωι επεσαξεν την ονον αυτου και επορευθη µετα των αρχοντων 
µωαβ22και ωργισθη θυµω ο θεοσ οτι επορευθη αυτοσ και ανεστη ο αγγελοσ του θεου ενδιαβαλλειν αυτον και 
αυτοσ επιβεβηκει επι τησ ονου αυτου και δυο παιδεσ αυτου µετ′ αυτου23και ιδουσα η ονοσ τον αγγελον του 
θεου ανθεστηκοτα εν τη οδω και την ροµφαιαν εσπασµενην εν τη χειρι αυτου και εξεκλινεν η ονοσ εκ τησ 
οδου και επορευετο εισ το πεδιον και επαταξεν την ονον τη ραβδω του ευθυναι αυτην εν τη οδω24και εστη ο 
αγγελοσ του θεου εν ταισ αυλαξιν των αµπελων φραγµοσ εντευθεν και φραγµοσ εντευθεν25και ιδουσα η ονοσ 
τον αγγελον του θεου προσεθλιψεν εαυτην προσ τον τοιχον και απεθλιψεν τον ποδα βαλααµ και προσεθετο ετι 
µαστιξαι αυτην26και προσεθετο ο αγγελοσ του θεου και απελθων υπεστη εν τοπω στενω εισ ον ουκ ην 
εκκλιναι δεξιαν ουδε αριστεραν27και ιδουσα η ονοσ τον αγγελον του θεου συνεκαθισεν υποκατω βαλααµ και 
εθυµωθη βαλααµ και ετυπτεν την ονον τη ραβδω28και ηνοιξεν ο θεοσ το στοµα τησ ονου και λεγει τω βαλααµ 
τι εποιησα σοι οτι πεπαικασ µε τουτο τριτον29και ειπεν βαλααµ τη ονω οτι εµπεπαιχασ µοι και ει ειχον 
µαχαιραν εν τη χειρι µου ηδη αν εξεκεντησα σε30και λεγει η ονοσ τω βαλααµ ουκ εγω η ονοσ σου εφ′ ησ 
επεβαινεσ απο νεοτητοσ σου εωσ τησ σηµερον ηµερασ µη υπερορασει υπεριδουσα εποιησα σοι ουτωσ ο δε 
ειπεν ουχι31απεκαλυψεν δε ο θεοσ τουσ οφθαλµουσ βαλααµ και ορα τον αγγελον κυριου ανθεστηκοτα εν τη 
οδω και την µαχαιραν εσπασµενην εν τη χειρι αυτου και κυψασ προσεκυνησεν τω προσωπω αυτου32και ειπεν 
αυτω ο αγγελοσ του θεου δια τι επαταξασ την ονον σου τουτο τριτον και ιδου εγω εξηλθον εισ διαβολην σου 
οτι ουκ αστεια η οδοσ σου εναντιον µου33και ιδουσα µε η ονοσ εξεκλινεν απ′ εµου τριτον τουτο και ει µη 
εξεκλινεν νυν ουν σε µεν απεκτεινα εκεινην δε περιεποιησαµην34και ειπεν βαλααµ τω αγγελω κυριου 
ηµαρτηκα ου γαρ ηπισταµην οτι συ µοι ανθεστηκασ εν τη οδω εισ συναντησιν και νυν ει µη σοι αρεσκει 
αποστραφησοµαι35και ειπεν ο αγγελοσ του θεου προσ βαλααµ συµπορευθητι µετα των ανθρωπων πλην το 
ρηµα ο εαν ειπω προσ σε τουτο φυλαξη λαλησαι και επορευθη βαλααµ µετα των αρχοντων βαλακ36και 
ακουσασ βαλακ οτι ηκει βαλααµ εξηλθεν εισ συναντησιν αυτω εισ πολιν µωαβ η εστιν επι των οριων αρνων ο 
εστιν εκ µερουσ των οριων37και ειπεν βαλακ προσ βαλααµ ουχι απεστειλα προσ σε καλεσαι σε δια τι ουκ 
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ηρχου προσ µε οντωσ ου δυνησοµαι τιµησαι σε38και ειπεν βαλααµ προσ βαλακ ιδου ηκω προσ σε νυν 
δυνατοσ εσοµαι λαλησαι τι το ρηµα ο εαν βαλη ο θεοσ εισ το στοµα µου τουτο λαλησω39και επορευθη 
βαλααµ µετα βαλακ και ηλθον εισ πολεισ επαυλεων40και εθυσεν βαλακ προβατα και µοσχουσ και απεστειλεν 
τω βαλααµ και τοισ αρχουσι τοισ µετ′ αυτου41και εγενηθη πρωι και παραλαβων βαλακ τον βαλααµ 
ανεβιβασεν αυτον επι την στηλην του βααλ και εδειξεν αυτω εκειθεν µεροσ τι του λαου

Chapter 23
1και ειπεν βαλααµ τω βαλακ οικοδοµησον µοι ενταυθα επτα βωµουσ και ετοιµασον µοι ενταυθα επτα 
µοσχουσ και επτα κριουσ2και εποιησεν βαλακ ον τροπον ειπεν αυτω βαλααµ και ανηνεγκεν µοσχον και κριον 
επι τον βωµον3και ειπεν βαλααµ προσ βαλακ παραστηθι επι τησ θυσιασ σου και πορευσοµαι ει µοι φανειται ο 
θεοσ εν συναντησει και ρηµα ο εαν µοι δειξη αναγγελω σοι και παρεστη βαλακ επι τησ θυσιασ αυτου και 
βαλααµ επορευθη επερωτησαι τον θεον και επορευθη ευθειαν4και εφανη ο θεοσ τω βαλααµ και ειπεν προσ 
αυτον βαλααµ τουσ επτα βωµουσ ητοιµασα και ανεβιβασα µοσχον και κριον επι τον βωµον5και ενεβαλεν ο 
θεοσ ρηµα εισ το στοµα βαλααµ και ειπεν επιστραφεισ προσ βαλακ ουτωσ λαλησεισ6και απεστραφη προσ 
αυτον και οδε εφειστηκει επι των ολοκαυτωµατων αυτου και παντεσ οι αρχοντεσ µωαβ µετ′ αυτου7και 
εγενηθη πνευµα θεου επ′ αυτω και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν εκ µεσοποταµιασ µετεπεµψατο µε 
βαλακ βασιλευσ µωαβ εξ ορεων απ′ ανατολων λεγων δευρο αρασαι µοι τον ιακωβ και δευρο επικαταρασαι 
µοι τον ισραηλ8τι αρασωµαι ον µη καταραται κυριοσ η τι καταρασωµαι ον µη καταραται ο θεοσ9οτι απο 
κορυφησ ορεων οψοµαι αυτον και απο βουνων προσνοησω αυτον ιδου λαοσ µονοσ κατοικησει και εν εθνεσιν 
ου συλλογισθησεται10τισ εξηκριβασατο το σπερµα ιακωβ και τισ εξαριθµησεται δηµουσ ισραηλ αποθανοι η 
ψυχη µου εν ψυχαισ δικαιων και γενοιτο το σπερµα µου ωσ το σπερµα τουτων11και ειπεν βαλακ προσ βαλααµ 
τι πεποιηκασ µοι εισ καταρασιν εχθρων µου κεκληκα σε και ιδου ευλογηκασ ευλογιαν12και ειπεν βαλααµ 
προσ βαλακ ουχι οσα εαν εµβαλη ο θεοσ εισ το στοµα µου τουτο φυλαξω λαλησαι13και ειπεν προσ αυτον 
βαλακ δευρο ετι µετ′ εµου εισ τοπον αλλον εξ ων ουκ οψη αυτον εκειθεν αλλ′ η µεροσ τι αυτου οψη παντασ δε 
ου µη ιδησ και καταρασαι µοι αυτον εκειθεν14και παρελαβεν αυτον εισ αγρου σκοπιαν επι κορυφην 
λελαξευµενου και ωκοδοµησεν εκει επτα βωµουσ και ανεβιβασεν µοσχον και κριον επι τον βωµον15και ειπεν 
βαλααµ προσ βαλακ παραστηθι επι τησ θυσιασ σου εγω δε πορευσοµαι επερωτησαι τον θεον16και 
συνηντησεν ο θεοσ τω βαλααµ και ενεβαλεν ρηµα εισ το στοµα αυτου και ειπεν αποστραφητι προσ βαλακ και 
ταδε λαλησεισ17και απεστραφη προσ αυτον και οδε εφειστηκει επι τησ ολοκαυτωσεωσ αυτου και παντεσ οι 
αρχοντεσ µωαβ µετ′ αυτου και ειπεν αυτω βαλακ τι ελαλησεν κυριοσ18και αναλαβων την παραβολην αυτου 
ειπεν αναστηθι βαλακ και ακουε ενωτισαι µαρτυσ υιοσ σεπφωρ19ουχ ωσ ανθρωποσ ο θεοσ διαρτηθηναι ουδε 
ωσ υιοσ ανθρωπου απειληθηναι αυτοσ ειπασ ουχι ποιησει λαλησει και ουχι εµµενει20ιδου ευλογειν 
παρειληµµαι ευλογησω και ου µη αποστρεψω21ουκ εσται µοχθοσ εν ιακωβ ουδε οφθησεται πονοσ εν ισραηλ 
κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ′ αυτου τα ενδοξα αρχοντων εν αυτω22θεοσ ο εξαγαγων αυτουσ εξ αιγυπτου ωσ δοξα 
µονοκερωτοσ αυτω23ου γαρ εστιν οιωνισµοσ εν ιακωβ ουδε µαντεια εν ισραηλ κατα καιρον ρηθησεται ιακωβ 
και τω ισραηλ τι επιτελεσει ο θεοσ24ιδου λαοσ ωσ σκυµνοσ αναστησεται και ωσ λεων γαυριωθησεται ου 
κοιµηθησεται εωσ φαγη θηραν και αιµα τραυµατιων πιεται25και ειπεν βαλακ προσ βαλααµ ουτε καταραισ 
καταραση µοι αυτον ουτε ευλογων µη ευλογησησ αυτον26και αποκριθεισ βαλααµ ειπεν τω βαλακ ουκ 
ελαλησα σοι λεγων το ρηµα ο εαν λαληση ο θεοσ τουτο ποιησω27και ειπεν βαλακ προσ βαλααµ δευρο 
παραλαβω σε εισ τοπον αλλον ει αρεσει τω θεω και καταρασαι µοι αυτον εκειθεν28και παρελαβεν βαλακ τον 
βαλααµ επι κορυφην του φογωρ το παρατεινον εισ την ερηµον29και ειπεν βαλααµ προσ βαλακ οικοδοµησον 
µοι ωδε επτα βωµουσ και ετοιµασον µοι ωδε επτα µοσχουσ και επτα κριουσ30και εποιησεν βαλακ καθαπερ 
ειπεν αυτω βαλααµ και ανηνεγκεν µοσχον και κριον επι τον βωµον

Chapter 24
1και ιδων βαλααµ οτι καλον εστιν εναντι κυριου ευλογειν τον ισραηλ ουκ επορευθη κατα το ειωθοσ εισ 
συναντησιν τοισ οιωνοισ και απεστρεψεν το προσωπον αυτου εισ την ερηµον2και εξαρασ βαλααµ τουσ 
οφθαλµουσ αυτου καθορα τον ισραηλ εστρατοπεδευκοτα κατα φυλασ και εγενετο πνευµα θεου εν αυτω3και 
αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν φησιν βαλααµ υιοσ βεωρ φησιν ο ανθρωποσ ο αληθινωσ ορων4φησιν 
ακουων λογια θεου οστισ ορασιν θεου ειδεν εν υπνω αποκεκαλυµµενοι οι οφθαλµοι αυτου5ωσ καλοι σου οι 
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οικοι ιακωβ αι σκηναι σου ισραηλ6ωσει ναπαι σκιαζουσαι και ωσει παραδεισοι επι ποταµων και ωσει σκηναι 
ασ επηξεν κυριοσ ωσει κεδροι παρ′ υδατα7εξελευσεται ανθρωποσ εκ του σπερµατοσ αυτου και κυριευσει 
εθνων πολλων και υψωθησεται η γωγ βασιλεια αυτου και αυξηθησεται η βασιλεια αυτου8θεοσ ωδηγησεν 
αυτον εξ αιγυπτου ωσ δοξα µονοκερωτοσ αυτω εδεται εθνη εχθρων αυτου και τα παχη αυτων εκµυελιει και 
ταισ βολισιν αυτου κατατοξευσει εχθρον9κατακλιθεισ ανεπαυσατο ωσ λεων και ωσ σκυµνοσ τισ αναστησει 
αυτον οι ευλογουντεσ σε ευλογηνται και οι καταρωµενοι σε κεκατηρανται10και εθυµωθη βαλακ επι βαλααµ 
και συνεκροτησεν ταισ χερσιν αυτου και ειπεν βαλακ προσ βαλααµ καταρασθαι τον εχθρον µου κεκληκα σε 
και ιδου ευλογων ευλογησασ τριτον τουτο11νυν ουν φευγε εισ τον τοπον σου ειπα τιµησω σε και νυν 
εστερησεν σε κυριοσ τησ δοξησ12και ειπεν βαλααµ προσ βαλακ ουχι και τοισ αγγελοισ σου ουσ απεστειλασ 
προσ µε ελαλησα λεγων13εαν µοι δω βαλακ πληρη τον οικον αυτου αργυριου και χρυσιου ου δυνησοµαι 
παραβηναι το ρηµα κυριου ποιησαι αυτο πονηρον η καλον παρ′ εµαυτου οσα εαν ειπη ο θεοσ ταυτα ερω14και 
νυν ιδου αποτρεχω εισ τον τοπον µου δευρο συµβουλευσω σοι τι ποιησει ο λαοσ ουτοσ τον λαον σου επ′ 
εσχατου των ηµερων15και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν φησιν βαλααµ υιοσ βεωρ φησιν ο ανθρωποσ 
ο αληθινωσ ορων16ακουων λογια θεου επισταµενοσ επιστηµην παρα υψιστου και ορασιν θεου ιδων εν υπνω 
αποκεκαλυµµενοι οι οφθαλµοι αυτου17δειξω αυτω και ουχι νυν µακαριζω και ουκ εγγιζει ανατελει αστρον εξ 
ιακωβ και αναστησεται ανθρωποσ εξ ισραηλ και θραυσει τουσ αρχηγουσ µωαβ και προνοµευσει παντασ 
υιουσ σηθ18και εσται εδωµ κληρονοµια και εσται κληρονοµια ησαυ ο εχθροσ αυτου και ισραηλ εποιησεν εν 
ισχυι19και εξεγερθησεται εξ ιακωβ και απολει σωζοµενον εκ πολεωσ20και ιδων τον αµαληκ και αναλαβων την 
παραβολην αυτου ειπεν αρχη εθνων αµαληκ και το σπερµα αυτων απολειται21και ιδων τον καιναιον και 
αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν ισχυρα η κατοικια σου και εαν θησ εν πετρα την νοσσιαν σου22και 
εαν γενηται τω βεωρ νεοσσια πανουργιασ ασσυριοι σε αιχµαλωτευσουσιν23και ιδων τον ωγ και αναλαβων 
την παραβολην αυτου ειπεν ω ω τισ ζησεται οταν θη ταυτα ο θεοσ24και εξελευσεται εκ χειροσ κιτιαιων και 
κακωσουσιν ασσουρ και κακωσουσιν εβραιουσ και αυτοι οµοθυµαδον απολουνται25και αναστασ βαλααµ 
απηλθεν αποστραφεισ εισ τον τοπον αυτου και βαλακ απηλθεν προσ εαυτον

Chapter 25
1και κατελυσεν ισραηλ εν σαττιν και εβεβηλωθη ο λαοσ εκπορνευσαι εισ τασ θυγατερασ µωαβ2και εκαλεσαν 
αυτουσ επι ταισ θυσιαισ των ειδωλων αυτων και εφαγεν ο λαοσ των θυσιων αυτων και προσεκυνησαν τοισ 
ειδωλοισ αυτων3και ετελεσθη ισραηλ τω βεελφεγωρ και ωργισθη θυµω κυριοσ τω ισραηλ4και ειπεν κυριοσ τω 
µωυση λαβε παντασ τουσ αρχηγουσ του λαου και παραδειγµατισον αυτουσ κυριω απεναντι του ηλιου και 
αποστραφησεται οργη θυµου κυριου απο ισραηλ5και ειπεν µωυσησ ταισ φυλαισ ισραηλ αποκτεινατε εκαστοσ 
τον οικειον αυτου τον τετελεσµενον τω βεελφεγωρ6και ιδου ανθρωποσ των υιων ισραηλ ελθων προσηγαγεν τον 
αδελφον αυτου προσ την µαδιανιτιν εναντιον µωυση και εναντι πασησ συναγωγησ υιων ισραηλ αυτοι δε 
εκλαιον παρα την θυραν τησ σκηνησ του µαρτυριου7και ιδων φινεεσ υιοσ ελεαζαρ υιου ααρων του ιερεωσ 
εξανεστη εκ µεσου τησ συναγωγησ και λαβων σειροµαστην εν τη χειρι8εισηλθεν οπισω του ανθρωπου του 
ισραηλιτου εισ την καµινον και απεκεντησεν αµφοτερουσ τον τε ανθρωπον τον ισραηλιτην και την γυναικα 
δια τησ µητρασ αυτησ και επαυσατο η πληγη απο υιων ισραηλ9και εγενοντο οι τεθνηκοτεσ εν τη πληγη 
τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ10και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων11φινεεσ υιοσ ελεαζαρ υιου ααρων 
του ιερεωσ κατεπαυσεν τον θυµον µου απο υιων ισραηλ εν τω ζηλωσαι µου τον ζηλον εν αυτοισ και ουκ 
εξανηλωσα τουσ υιουσ ισραηλ εν τω ζηλω µου12ουτωσ ειπον ιδου εγω διδωµι αυτω διαθηκην ειρηνησ13και 
εσται αυτω και τω σπερµατι αυτου µετ′ αυτον διαθηκη ιερατειασ αιωνια ανθ′ ων εζηλωσεν τω θεω αυτου και 
εξιλασατο περι των υιων ισραηλ14το δε ονοµα του ανθρωπου του ισραηλιτου του πεπληγοτοσ οσ επληγη µετα 
τησ µαδιανιτιδοσ ζαµβρι υιοσ σαλω αρχων οικου πατριασ των συµεων15και ονοµα τη γυναικι τη µαδιανιτιδι 
τη πεπληγυια χασβι θυγατηρ σουρ αρχοντοσ εθνουσ οµµωθ οικου πατριασ εστιν των µαδιαν16και ελαλησεν 
κυριοσ προσ µωυσην λεγων λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων17εχθραινετε τοισ µαδιηναιοισ και παταξατε 
αυτουσ18οτι εχθραινουσιν αυτοι υµιν εν δολιοτητι οσα δολιουσιν υµασ δια φογωρ και δια χασβι θυγατερα 
αρχοντοσ µαδιαν αδελφην αυτων την πεπληγυιαν εν τη ηµερα τησ πληγησ δια φογωρ

Chapter 26
1και εγενετο µετα την πληγην και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην και προσ ελεαζαρ τον ιερεα λεγων2λαβε την 
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αρχην πασησ συναγωγησ υιων ισραηλ απο εικοσαετουσ και επανω κατ′ οικουσ πατριων αυτων πασ ο 
εκπορευοµενοσ παραταξασθαι εν ισραηλ3και ελαλησεν µωυσησ και ελεαζαρ ο ιερευσ εν αραβωθ µωαβ επι 
του ιορδανου κατα ιεριχω λεγων4απο εικοσαετουσ και επανω ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση και οι 
υιοι ισραηλ οι εξελθοντεσ εξ αιγυπτου5ρουβην πρωτοτοκοσ ισραηλ υιοι δε ρουβην ενωχ και δηµοσ του ενωχ 
τω φαλλου δηµοσ του φαλλουι6τω ασρων δηµοσ του ασρωνι τω χαρµι δηµοσ του χαρµι7ουτοι δηµοι ρουβην 
και εγενετο η επισκεψισ αυτων τρεισ και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και επτακοσιοι και τριακοντα8και υιοι 
φαλλου ελιαβ9και υιοι ελιαβ ναµουηλ και δαθαν και αβιρων ουτοι επικλητοι τησ συναγωγησ ουτοι εισιν οι 
επισυσταντεσ επι µωυσην και ααρων εν τη συναγωγη κορε εν τη επισυστασει κυριου10και ανοιξασα η γη το 
στοµα αυτησ κατεπιεν αυτουσ και κορε εν τω θανατω τησ συναγωγησ αυτου οτε κατεφαγεν το πυρ τουσ 
πεντηκοντα και διακοσιουσ και εγενηθησαν εν σηµειω11οι δε υιοι κορε ουκ απεθανον12και οι υιοι συµεων ο 
δηµοσ των υιων συµεων τω ναµουηλ δηµοσ ο ναµουηλι τω ιαµιν δηµοσ ο ιαµινι τω ιαχιν δηµοσ ο ιαχινι13τω 
ζαρα δηµοσ ο ζαραι+ τω σαουλ δηµοσ ο σαουλι14ουτοι δηµοι συµεων εκ τησ επισκεψεωσ αυτων δυο και 
εικοσι χιλιαδεσ και διακοσιοι15υιοι δε ιουδα ηρ και αυναν και απεθανεν ηρ και αυναν εν γη 
χανααν16εγενοντο δε οι υιοι ιουδα κατα δηµουσ αυτων τω σηλων δηµοσ ο σηλωνι τω φαρεσ δηµοσ ο φαρεσ τω 
ζαρα δηµοσ ο ζαραι+17και εγενοντο υιοι φαρεσ τω ασρων δηµοσ ο ασρωνι τω ιαµουν δηµοσ ο ιαµουνι18ουτοι 
δηµοι τω ιουδα κατα την επισκοπην αυτων εξ και εβδοµηκοντα χιλιαδεσ και πεντακοσιοι19και υιοι ισσαχαρ 
κατα δηµουσ αυτων τω θωλα δηµοσ ο θωλαι+ τω φουα δηµοσ ο φουαι+20τω ιασουβ δηµοσ ο ιασουβι τω 
σαµαραν δηµοσ ο σαµαρανι21ουτοι δηµοι ισσαχαρ εξ επισκεψεωσ αυτων τεσσαρεσ και εξηκοντα χιλιαδεσ 
και τριακοσιοι22υιοι ζαβουλων κατα δηµουσ αυτων τω σαρεδ δηµοσ ο σαρεδι τω αλλων δηµοσ ο αλλωνι τω 
αλληλ δηµοσ ο αλληλι23ουτοι δηµοι ζαβουλων εξ επισκεψεωσ αυτων εξηκοντα χιλιαδεσ και 
πεντακοσιοι24υιοι γαδ κατα δηµουσ αυτων τω σαφων δηµοσ ο σαφωνι τω αγγι δηµοσ ο αγγι τω σουνι δηµοσ ο 
σουνι25τω αζενι δηµοσ ο αζενι τω αδδι δηµοσ ο αδδι26τω αροαδι δηµοσ ο αροαδι τω αριηλ δηµοσ ο 
αριηλι27ουτοι δηµοι υιων γαδ εξ επισκεψεωσ αυτων τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και πεντακοσιοι28υιοι ασηρ κατα 
δηµουσ αυτων τω ιαµιν δηµοσ ο ιαµινι τω ιεσου δηµοσ ο ιεσουι τω βαρια δηµοσ ο βαριαι+29τω χοβερ δηµοσ ο 
χοβερι τω µελχιηλ δηµοσ ο µελχιηλι30και το ονοµα θυγατροσ ασηρ σαρα31ουτοι δηµοι ασηρ εξ επισκεψεωσ 
αυτων τρεισ και πεντηκοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι32υιοι ιωσηφ κατα δηµουσ αυτων µανασση και 
εφραιµ33υιοι µανασση τω µαχιρ δηµοσ ο µαχιρι και µαχιρ εγεννησεν τον γαλααδ τω γαλααδ δηµοσ ο 
γαλααδι34και ουτοι υιοι γαλααδ τω αχιεζερ δηµοσ ο αχιεζερι τω χελεγ δηµοσ ο χελεγι35τω εσριηλ δηµοσ ο 
εσριηλι τω συχεµ δηµοσ ο συχεµι36τω συµαερ δηµοσ ο συµαερι και τω οφερ δηµοσ ο οφερι37και τω σαλπααδ 
υιω οφερ ουκ εγενοντο αυτω υιοι αλλ′ η θυγατερεσ και ταυτα τα ονοµατα των θυγατερων σαλπααδ µαλα και 
νουα και εγλα και µελχα και θερσα38ουτοι δηµοι µανασση εξ επισκεψεωσ αυτων δυο και πεντηκοντα 
χιλιαδεσ και επτακοσιοι39και ουτοι υιοι εφραιµ τω σουταλα δηµοσ ο σουταλαι+ τω ταναχ δηµοσ ο 
ταναχι40ουτοι υιοι σουταλα τω εδεν δηµοσ ο εδενι41ουτοι δηµοι εφραιµ εξ επισκεψεωσ αυτων δυο και 
τριακοντα χιλιαδεσ και πεντακοσιοι ουτοι δηµοι υιων ιωσηφ κατα δηµουσ αυτων42υιοι βενιαµιν κατα δηµουσ 
αυτων τω βαλε δηµοσ ο βαλει+ τω ασυβηρ δηµοσ ο ασυβηρι τω ιαχιραν δηµοσ ο ιαχιρανι43τω σωφαν δηµοσ ο 
σωφανι44και εγενοντο οι υιοι βαλε αδαρ και νοεµαν τω αδαρ δηµοσ ο αδαρι τω νοεµαν δηµοσ ο 
νοεµανι45ουτοι υιοι βενιαµιν κατα δηµουσ αυτων εξ επισκεψεωσ αυτων πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και 
εξακοσιοι46και υιοι δαν κατα δηµουσ αυτων τω σαµι δηµοσ ο σαµι ουτοι δηµοι δαν κατα δηµουσ 
αυτων47παντεσ οι δηµοι σαµι κατ′ επισκοπην αυτων τεσσαρεσ και εξηκοντα χιλιαδεσ και τετρακοσιοι48υιοι 
νεφθαλι κατα δηµουσ αυτων τω ασιηλ δηµοσ ο ασιηλι τω γαυνι δηµοσ ο γαυνι49τω ιεσερ δηµοσ ο ιεσερι τω 
σελληµ δηµοσ ο σελληµι50ουτοι δηµοι νεφθαλι εξ επισκεψεωσ αυτων πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδεσ και 
τετρακοσιοι51αυτη η επισκεψισ υιων ισραηλ εξακοσιαι χιλιαδεσ και χιλιοι και επτακοσιοι και 
τριακοντα52και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων53τουτοισ µερισθησεται η γη κληρονοµειν εξ αριθµου 
ονοµατων54τοισ πλειοσιν πλεονασεισ την κληρονοµιαν και τοισ ελαττοσιν ελαττωσεισ την κληρονοµιαν 
αυτων εκαστω καθωσ επεσκεπησαν δοθησεται η κληρονοµια αυτων55δια κληρων µερισθησεται η γη τοισ 
ονοµασιν κατα φυλασ πατριων αυτων κληρονοµησουσιν56εκ του κληρου µεριεισ την κληρονοµιαν αυτων ανα 
µεσον πολλων και ολιγων57και υιοι λευι κατα δηµουσ αυτων τω γεδσων δηµοσ ο γεδσωνι τω κααθ δηµοσ ο 
κααθι τω µεραρι δηµοσ ο µεραρι58ουτοι δηµοι υιων λευι δηµοσ ο λοβενι δηµοσ ο χεβρωνι δηµοσ ο κορε και 
δηµοσ ο µουσι και κααθ εγεννησεν τον αµραµ59και το ονοµα τησ γυναικοσ αυτου ιωχαβεδ θυγατηρ λευι η 
ετεκεν τουτουσ τω λευι εν αιγυπτω και ετεκεν τω αµραµ τον ααρων και µωυσην και µαριαµ την αδελφην 
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αυτων60και εγεννηθησαν τω ααρων ο τε ναδαβ και αβιουδ και ελεαζαρ και ιθαµαρ61και απεθανεν ναδαβ και 
αβιουδ εν τω προσφερειν αυτουσ πυρ αλλοτριον εναντι κυριου εν τη ερηµω σινα62και εγενηθησαν εξ 
επισκεψεωσ αυτων τρεισ και εικοσι χιλιαδεσ παν αρσενικον απο µηνιαιου και επανω ου γαρ συνεπεσκεπησαν 
εν µεσω υιων ισραηλ οτι ου διδοται αυτοισ κληροσ εν µεσω υιων ισραηλ63και αυτη η επισκεψισ µωυση και 
ελεαζαρ του ιερεωσ οι επεσκεψαντο τουσ υιουσ ισραηλ εν αραβωθ µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω64και 
εν τουτοισ ουκ ην ανθρωποσ των επεσκεµµενων υπο µωυση και ααρων ουσ επεσκεψαντο τουσ υιουσ ισραηλ 
εν τη ερηµω σινα65οτι ειπεν κυριοσ αυτοισ θανατω αποθανουνται εν τη ερηµω και ου κατελειφθη εξ αυτων 
ουδε εισ πλην χαλεβ υιοσ ιεφοννη και ιησουσ ο του ναυη

Chapter 27
1και προσελθουσαι αι θυγατερεσ σαλπααδ υιου οφερ υιου γαλααδ υιου µαχιρ του δηµου µανασση των υιων 
ιωσηφ και ταυτα τα ονοµατα αυτων µαλα και νουα και εγλα και µελχα και θερσα2και στασαι εναντι µωυση 
και εναντι ελεαζαρ του ιερεωσ και εναντι των αρχοντων και εναντι πασησ συναγωγησ επι τησ θυρασ τησ 
σκηνησ του µαρτυριου λεγουσιν3ο πατηρ ηµων απεθανεν εν τη ερηµω και αυτοσ ουκ ην εν µεσω τησ 
συναγωγησ τησ επισυστασησ εναντι κυριου εν τη συναγωγη κορε οτι δια αµαρτιαν αυτου απεθανεν και υιοι 
ουκ εγενοντο αυτω4µη εξαλειφθητω το ονοµα του πατροσ ηµων εκ µεσου του δηµου αυτου οτι ουκ εστιν αυτω 
υιοσ δοτε ηµιν κατασχεσιν εν µεσω αδελφων πατροσ ηµων5και προσηγαγεν µωυσησ την κρισιν αυτων εναντι 
κυριου6και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων7ορθωσ θυγατερεσ σαλπααδ λελαληκασιν δοµα δωσεισ 
αυταισ κατασχεσιν κληρονοµιασ εν µεσω αδελφων πατροσ αυτων και περιθησεισ τον κληρον του πατροσ 
αυτων αυταισ8και τοισ υιοισ ισραηλ λαλησεισ λεγων ανθρωποσ εαν αποθανη και υιοσ µη η αυτω περιθησετε 
την κληρονοµιαν αυτου τη θυγατρι αυτου9εαν δε µη η θυγατηρ αυτω δωσετε την κληρονοµιαν τω αδελφω 
αυτου10εαν δε µη ωσιν αυτω αδελφοι δωσετε την κληρονοµιαν τω αδελφω του πατροσ αυτου11εαν δε µη ωσιν 
αδελφοι του πατροσ αυτου δωσετε την κληρονοµιαν τω οικειω τω εγγιστα αυτου εκ τησ φυλησ αυτου 
κληρονοµησει τα αυτου και εσται τουτο τοισ υιοισ ισραηλ δικαιωµα κρισεωσ καθα συνεταξεν κυριοσ τω 
µωυση12και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην αναβηθι εισ το οροσ το εν τω περαν τουτο οροσ ναβαυ και ιδε την γην 
χανααν ην εγω διδωµι τοισ υιοισ ισραηλ εν κατασχεσει13και οψει αυτην και προστεθηση προσ τον λαον σου 
και συ καθα προσετεθη ααρων ο αδελφοσ σου εν ωρ τω ορει14διοτι παρεβητε το ρηµα µου εν τη ερηµω σιν εν 
τω αντιπιπτειν την συναγωγην αγιασαι µε ουχ ηγιασατε µε επι τω υδατι εναντι αυτων τουτο εστιν υδωρ 
αντιλογιασ καδησ εν τη ερηµω σιν15και ειπεν µωυσησ προσ κυριον16επισκεψασθω κυριοσ ο θεοσ των 
πνευµατων και πασησ σαρκοσ ανθρωπον επι τησ συναγωγησ ταυτησ17οστισ εξελευσεται προ προσωπου 
αυτων και οστισ εισελευσεται προ προσωπου αυτων και οστισ εξαξει αυτουσ και οστισ εισαξει αυτουσ και 
ουκ εσται η συναγωγη κυριου ωσει προβατα οισ ουκ εστιν ποιµην18και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων 
λαβε προσ σεαυτον τον ιησουν υιον ναυη ανθρωπον οσ εχει πνευµα εν εαυτω και επιθησεισ τασ χειρασ σου 
επ′ αυτον19και στησεισ αυτον εναντι ελεαζαρ του ιερεωσ και εντελη αυτω εναντι πασησ συναγωγησ και 
εντελη περι αυτου εναντιον αυτων20και δωσεισ τησ δοξησ σου επ′ αυτον οπωσ αν εισακουσωσιν αυτου οι 
υιοι ισραηλ21και εναντι ελεαζαρ του ιερεωσ στησεται και επερωτησουσιν αυτον την κρισιν των δηλων εναντι 
κυριου επι τω στοµατι αυτου εξελευσονται και επι τω στοµατι αυτου εισελευσονται αυτοσ και οι υιοι ισραηλ 
οµοθυµαδον και πασα η συναγωγη22και εποιησεν µωυσησ καθα ενετειλατο αυτω κυριοσ και λαβων τον 
ιησουν εστησεν αυτον εναντιον ελεαζαρ του ιερεωσ και εναντι πασησ συναγωγησ23και επεθηκεν τασ χειρασ 
αυτου επ′ αυτον και συνεστησεν αυτον καθαπερ συνεταξεν κυριοσ τω µωυση

Chapter 28
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2εντειλαι τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ λεγων τα δωρα 
µου δοµατα µου καρπωµατα µου εισ οσµην ευωδιασ διατηρησετε προσφερειν εµοι εν ταισ εορταισ µου3και 
ερεισ προσ αυτουσ ταυτα τα καρπωµατα οσα προσαξετε κυριω αµνουσ ενιαυσιουσ αµωµουσ δυο την ηµεραν 
εισ ολοκαυτωσιν ενδελεχωσ4τον αµνον τον ενα ποιησεισ το πρωι και τον αµνον τον δευτερον ποιησεισ το 
προσ εσπεραν5και ποιησεισ το δεκατον του οιφι σεµιδαλιν εισ θυσιαν αναπεποιηµενην εν ελαιω εν τεταρτω 
του ιν6ολοκαυτωµα ενδελεχισµου η γενοµενη εν τω ορει σινα εισ οσµην ευωδιασ κυριω7και σπονδην αυτου το 
τεταρτον του ιν τω αµνω τω ενι εν τω αγιω σπεισεισ σπονδην σικερα κυριω8και τον αµνον τον δευτερον 
ποιησεισ το προσ εσπεραν κατα την θυσιαν αυτου και κατα την σπονδην αυτου ποιησετε εισ οσµην ευωδιασ 
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κυριω9και τη ηµερα των σαββατων προσαξετε δυο αµνουσ ενιαυσιουσ αµωµουσ και δυο δεκατα σεµιδαλεωσ 
αναπεποιηµενησ εν ελαιω εισ θυσιαν και σπονδην10ολοκαυτωµα σαββατων εν τοισ σαββατοισ επι τησ 
ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ και την σπονδην αυτου11και εν ταισ νεοµηνιαισ προσαξετε ολοκαυτωµατα τω 
κυριω µοσχουσ εκ βοων δυο και κριον ενα αµνουσ ενιαυσιουσ επτα αµωµουσ12τρια δεκατα σεµιδαλεωσ 
αναπεποιηµενησ εν ελαιω τω µοσχω τω ενι και δυο δεκατα σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω τω κριω τω 
ενι13δεκατον σεµιδαλεωσ αναπεποιηµενησ εν ελαιω τω αµνω τω ενι θυσιαν οσµην ευωδιασ καρπωµα 
κυριω14η σπονδη αυτων το ηµισυ του ιν εσται τω µοσχω τω ενι και το τριτον του ιν εσται τω κριω τω ενι και 
το τεταρτον του ιν εσται τω αµνω τω ενι οινου τουτο ολοκαυτωµα µηνα εκ µηνοσ εισ τουσ µηνασ του 
ενιαυτου15και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ κυριω επι τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ 
ποιηθησεται και η σπονδη αυτου16και εν τω µηνι τω πρωτω τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ πασχα 
κυριω17και τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ τουτου εορτη επτα ηµερασ αζυµα εδεσθε18και η ηµερα η 
πρωτη επικλητοσ αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε19και προσαξετε ολοκαυτωµατα 
καρπωµατα κυριω µοσχουσ εκ βοων δυο κριον ενα επτα αµνουσ ενιαυσιουσ αµωµοι εσονται υµιν20και η 
θυσια αυτων σεµιδαλισ αναπεποιηµενη εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι και δυο δεκατα τω κριω τω 
ενι21δεκατον δεκατον ποιησεισ τω αµνω τω ενι τοισ επτα αµνοισ22και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ 
εξιλασασθαι περι υµων23πλην τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ τησ πρωινησ ο εστιν ολοκαυτωµα 
ενδελεχισµου24ταυτα κατα ταυτα ποιησετε την ηµεραν εισ τασ επτα ηµερασ δωρον καρπωµα εισ οσµην 
ευωδιασ κυριω επι του ολοκαυτωµατοσ του δια παντοσ ποιησεισ την σπονδην αυτου25και η ηµερα η εβδοµη 
κλητη αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε εν αυτη26και τη ηµερα των νεων οταν προσφερητε 
θυσιαν νεαν κυριω των εβδοµαδων επικλητοσ αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε27και 
προσαξετε ολοκαυτωµατα εισ οσµην ευωδιασ κυριω µοσχουσ εκ βοων δυο κριον ενα επτα αµνουσ 
ενιαυσιουσ αµωµουσ28η θυσια αυτων σεµιδαλισ αναπεποιηµενη εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι και 
δυο δεκατα τω κριω τω ενι29δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι τοισ επτα αµνοισ30και χιµαρον εξ αιγων ενα περι 
αµαρτιασ εξιλασασθαι περι υµων31πλην του ολοκαυτωµατοσ του δια παντοσ και την θυσιαν αυτων ποιησετε 
µοι αµωµοι εσονται υµιν και τασ σπονδασ αυτων

Chapter 29
1και τω µηνι τω εβδοµω µια του µηνοσ επικλητοσ αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε ηµερα 
σηµασιασ εσται υµιν2και ποιησετε ολοκαυτωµατα εισ οσµην ευωδιασ κυριω µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα 
αµνουσ ενιαυσιουσ επτα αµωµουσ3η θυσια αυτων σεµιδαλισ αναπεποιηµενη εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσχω 
τω ενι και δυο δεκατα τω κριω τω ενι4δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι τοισ επτα αµνοισ5και χιµαρον εξ αιγων 
ενα περι αµαρτιασ εξιλασασθαι περι υµων6πλην των ολοκαυτωµατων τησ νουµηνιασ και αι θυσιαι αυτων 
και αι σπονδαι αυτων και το ολοκαυτωµα το δια παντοσ και αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων κατα την 
συγκρισιν αυτων εισ οσµην ευωδιασ κυριω7και τη δεκατη του µηνοσ τουτου επικλητοσ αγια εσται υµιν και 
κακωσετε τασ ψυχασ υµων και παν εργον ου ποιησετε8και προσοισετε ολοκαυτωµατα εισ οσµην ευωδιασ 
καρπωµατα κυριω µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνουσ ενιαυσιουσ επτα αµωµοι εσονται υµιν9η θυσια 
αυτων σεµιδαλισ αναπεποιηµενη εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι και δυο δεκατα τω κριω τω 
ενι10δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι εισ τουσ επτα αµνουσ11και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ 
εξιλασασθαι περι υµων πλην το περι τησ αµαρτιασ τησ εξιλασεωσ και η ολοκαυτωσισ η δια παντοσ η θυσια 
αυτησ και η σπονδη αυτησ κατα την συγκρισιν εισ οσµην ευωδιασ καρπωµα κυριω12και τη πεντεκαιδεκατη 
ηµερα του µηνοσ του εβδοµου τουτου επικλητοσ αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε και 
εορτασετε αυτην εορτην κυριω επτα ηµερασ13και προσαξετε ολοκαυτωµατα καρπωµατα εισ οσµην ευωδιασ 
κυριω τη ηµερα τη πρωτη µοσχουσ εκ βοων τρεισ και δεκα κριουσ δυο αµνουσ ενιαυσιουσ δεκα τεσσαρασ 
αµωµοι εσονται14αι θυσιαι αυτων σεµιδαλισ αναπεποιηµενη εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι τοισ 
τρισκαιδεκα µοσχοισ και δυο δεκατα τω κριω τω ενι επι τουσ δυο κριουσ15δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι 
επι τουσ τεσσαρασ και δεκα αµνουσ16και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ πλην τησ ολοκαυτωσεωσ τησ 
δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων17και τη ηµερα τη δευτερα µοσχουσ δωδεκα κριουσ δυο 
αµνουσ ενιαυσιουσ τεσσαρασ και δεκα αµωµουσ18η θυσια αυτων και η σπονδη αυτων τοισ µοσχοισ και τοισ 
κριοισ και τοισ αµνοισ κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων19και χιµαρον εξ αιγων ενα περι 
αµαρτιασ πλην τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων20τη ηµερα τη 
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τριτη µοσχουσ ενδεκα κριουσ δυο αµνουσ ενιαυσιουσ τεσσαρασ και δεκα αµωµουσ21η θυσια αυτων και η 
σπονδη αυτων τοισ µοσχοισ και τοισ κριοισ και τοισ αµνοισ κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν 
αυτων22και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ πλην τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων 
και αι σπονδαι αυτων23τη ηµερα τη τεταρτη µοσχουσ δεκα κριουσ δυο αµνουσ ενιαυσιουσ τεσσαρασ και 
δεκα αµωµουσ24αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων τοισ µοσχοισ και τοισ κριοισ και τοισ αµνοισ κατα 
αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων25και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ πλην τησ ολοκαυτωσεωσ 
τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων26τη ηµερα τη πεµπτη µοσχουσ εννεα κριουσ δυο 
αµνουσ ενιαυσιουσ τεσσαρασ και δεκα αµωµουσ27αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων τοισ µοσχοισ και 
τοισ κριοισ και τοισ αµνοισ κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων28και χιµαρον εξ αιγων ενα περι 
αµαρτιασ πλην τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων29τη ηµερα τη εκτη 
µοσχουσ οκτω κριουσ δυο αµνουσ ενιαυσιουσ δεκα τεσσαρασ αµωµουσ30αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι 
αυτων τοισ µοσχοισ και τοισ κριοισ και τοισ αµνοισ κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων31και 
χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ πλην τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και αι 
σπονδαι αυτων32τη ηµερα τη εβδοµη µοσχουσ επτα κριουσ δυο αµνουσ ενιαυσιουσ τεσσαρασ και δεκα 
αµωµουσ33αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων τοισ µοσχοισ και τοισ κριοισ και τοισ αµνοισ κατα 
αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων34και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιασ πλην τησ ολοκαυτωσεωσ 
τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων35και τη ηµερα τη ογδοη εξοδιον εσται υµιν παν εργον 
λατρευτον ου ποιησετε εν αυτη36και προσαξετε ολοκαυτωµατα εισ οσµην ευωδιασ καρπωµατα κυριω µοσχον 
ενα κριον ενα αµνουσ ενιαυσιουσ επτα αµωµουσ37αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων τω µοσχω και τω 
κριω και τοισ αµνοισ κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων38και χιµαρον εξ αιγων ενα περι 
αµαρτιασ πλην τησ ολοκαυτωσεωσ τησ δια παντοσ αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων39ταυτα ποιησετε 
κυριω εν ταισ εορταισ υµων πλην των ευχων υµων και τα εκουσια υµων και τα ολοκαυτωµατα υµων και τασ 
θυσιασ υµων και τασ σπονδασ υµων και τα σωτηρια υµων

Chapter 30
1και ελαλησεν µωυσησ τοισ υιοισ ισραηλ κατα παντα οσα ενετειλατο κυριοσ τω µωυση2και ελαλησεν 
µωυσησ προσ τουσ αρχοντασ των φυλων ισραηλ λεγων τουτο το ρηµα ο συνεταξεν κυριοσ3ανθρωποσ 
ανθρωποσ οσ αν ευξηται ευχην κυριω η οµοση ορκον η ορισηται ορισµω περι τησ ψυχησ αυτου ου 
βεβηλωσει το ρηµα αυτου παντα οσα εαν εξελθη εκ του στοµατοσ αυτου ποιησει4εαν δε γυνη ευξηται ευχην 
κυριω η ορισηται ορισµον εν τω οικω του πατροσ αυτησ εν τη νεοτητι αυτησ5και ακουση ο πατηρ αυτησ τασ 
ευχασ αυτησ και τουσ ορισµουσ αυτησ ουσ ωρισατο κατα τησ ψυχησ αυτησ και παρασιωπηση αυτησ ο 
πατηρ και στησονται πασαι αι ευχαι αυτησ και παντεσ οι ορισµοι ουσ ωρισατο κατα τησ ψυχησ αυτησ 
µενουσιν αυτη6εαν δε ανανευων ανανευση ο πατηρ αυτησ η αν ηµερα ακουση πασασ τασ ευχασ αυτησ και 
τουσ ορισµουσ ουσ ωρισατο κατα τησ ψυχησ αυτησ ου στησονται και κυριοσ καθαριει αυτην οτι ανενευσεν 
ο πατηρ αυτησ7εαν δε γενοµενη γενηται ανδρι και αι ευχαι αυτησ επ′ αυτη κατα την διαστολην των χειλεων 
αυτησ ουσ ωρισατο κατα τησ ψυχησ αυτησ8και ακουση ο ανηρ αυτησ και παρασιωπηση αυτη η αν ηµερα 
ακουση και ουτωσ στησονται πασαι αι ευχαι αυτησ και οι ορισµοι αυτησ ουσ ωρισατο κατα τησ ψυχησ 
αυτησ στησονται9εαν δε ανανευων ανανευση ο ανηρ αυτησ η αν ηµερα ακουση πασαι αι ευχαι αυτησ και οι 
ορισµοι αυτησ ουσ ωρισατο κατα τησ ψυχησ αυτησ ου µενουσιν οτι ο ανηρ ανενευσεν απ′ αυτησ και κυριοσ 
καθαριει αυτην10και ευχη χηρασ και εκβεβληµενησ οσα αν ευξηται κατα τησ ψυχησ αυτησ µενουσιν 
αυτη11εαν δε εν τω οικω του ανδροσ αυτησ η ευχη αυτησ η ο ορισµοσ κατα τησ ψυχησ αυτησ µεθ′ 
ορκου12και ακουση ο ανηρ αυτησ και παρασιωπηση αυτη και µη ανανευση αυτη και στησονται πασαι αι 
ευχαι αυτησ και παντεσ οι ορισµοι αυτησ ουσ ωρισατο κατα τησ ψυχησ αυτησ στησονται κατ′ αυτησ13εαν δε 
περιελων περιελη ο ανηρ αυτησ η αν ηµερα ακουση παντα οσα εαν εξελθη εκ των χειλεων αυτησ κατα τασ 
ευχασ αυτησ και κατα τουσ ορισµουσ τουσ κατα τησ ψυχησ αυτησ ου µενει αυτη ο ανηρ αυτησ περιειλεν 
και κυριοσ καθαρισει αυτην14πασα ευχη και πασ ορκοσ δεσµου κακωσαι ψυχην ο ανηρ αυτησ στησει αυτη 
και ο ανηρ αυτησ περιελει15εαν δε σιωπων παρασιωπηση αυτη ηµεραν εξ ηµερασ και στησει αυτη πασασ τασ 
ευχασ αυτησ και τουσ ορισµουσ τουσ επ′ αυτησ στησει αυτη οτι εσιωπησεν αυτη τη ηµερα η ηκουσεν16εαν 
δε περιελων περιελη αυτησ µετα την ηµεραν ην ηκουσεν και ληµψεται την αµαρτιαν αυτου17ταυτα τα 
δικαιωµατα οσα ενετειλατο κυριοσ τω µωυση ανα µεσον ανδροσ και γυναικοσ αυτου και ανα µεσον πατροσ 
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και θυγατροσ εν νεοτητι εν οικω πατροσ

Chapter 31
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2εκδικει την εκδικησιν υιων ισραηλ εκ των µαδιανιτων και εσχατον 
προστεθηση προσ τον λαον σου3και ελαλησεν µωυσησ προσ τον λαον λεγων εξοπλισατε εξ υµων ανδρασ 
παραταξασθαι εναντι κυριου επι µαδιαν αποδουναι εκδικησιν παρα του κυριου τη µαδιαν4χιλιουσ εκ φυλησ 
χιλιουσ εκ φυλησ εκ πασων φυλων ισραηλ αποστειλατε παραταξασθαι5και εξηριθµησαν εκ των χιλιαδων 
ισραηλ χιλιουσ εκ φυλησ δωδεκα χιλιαδεσ ενωπλισµενοι εισ παραταξιν6και απεστειλεν αυτουσ µωυσησ 
χιλιουσ εκ φυλησ χιλιουσ εκ φυλησ συν δυναµει αυτων και φινεεσ υιον ελεαζαρ υιου ααρων του ιερεωσ και 
τα σκευη τα αγια και αι σαλπιγγεσ των σηµασιων εν ταισ χερσιν αυτων7και παρεταξαντο επι µαδιαν καθα 
ενετειλατο κυριοσ τω µωυση και απεκτειναν παν αρσενικον8και τουσ βασιλεισ µαδιαν απεκτειναν αµα τοισ 
τραυµατιαισ αυτων και τον ευιν και τον σουρ και τον ροκοµ και τον ουρ και τον ροβοκ πεντε βασιλεισ 
µαδιαν και τον βαλααµ υιον βεωρ απεκτειναν εν ροµφαια συν τοισ τραυµατιαισ αυτων9και επρονοµευσαν 
τασ γυναικασ µαδιαν και την αποσκευην αυτων και τα κτηνη αυτων και παντα τα εγκτητα αυτων και την 
δυναµιν αυτων επρονοµευσαν10και πασασ τασ πολεισ αυτων τασ εν ταισ οικιαισ αυτων και τασ επαυλεισ 
αυτων ενεπρησαν εν πυρι11και ελαβον πασαν την προνοµην και παντα τα σκυλα αυτων απο ανθρωπου εωσ 
κτηνουσ12και ηγαγον προσ µωυσην και προσ ελεαζαρ τον ιερεα και προσ παντασ υιουσ ισραηλ την 
αιχµαλωσιαν και τα σκυλα και την προνοµην εισ την παρεµβολην εισ αραβωθ µωαβ η εστιν επι του ιορδανου 
κατα ιεριχω13και εξηλθεν µωυσησ και ελεαζαρ ο ιερευσ και παντεσ οι αρχοντεσ τησ συναγωγησ εισ 
συναντησιν αυτοισ εξω τησ παρεµβολησ14και ωργισθη µωυσησ επι τοισ επισκοποισ τησ δυναµεωσ 
χιλιαρχοισ και εκατονταρχοισ τοισ ερχοµενοισ εκ τησ παραταξεωσ του πολεµου15και ειπεν αυτοισ µωυσησ 
ινα τι εζωγρησατε παν θηλυ16αυται γαρ ησαν τοισ υιοισ ισραηλ κατα το ρηµα βαλααµ του αποστησαι και 
υπεριδειν το ρηµα κυριου ενεκεν φογωρ και εγενετο η πληγη εν τη συναγωγη κυριου17και νυν αποκτεινατε παν 
αρσενικον εν παση τη απαρτια και πασαν γυναικα ητισ εγνωκεν κοιτην αρσενοσ αποκτεινατε18πασαν την 
απαρτιαν των γυναικων ητισ ουκ οιδεν κοιτην αρσενοσ ζωγρησατε αυτασ19και υµεισ παρεµβαλετε εξω τησ 
παρεµβολησ επτα ηµερασ πασ ο ανελων και ο απτοµενοσ του τετρωµενου αγνισθησεται τη ηµερα τη τριτη και 
τη ηµερα τη εβδοµη υµεισ και η αιχµαλωσια υµων20και παν περιβληµα και παν σκευοσ δερµατινον και 
πασαν εργασιαν εξ αιγειασ και παν σκευοσ ξυλινον αφαγνιειτε21και ειπεν ελεαζαρ ο ιερευσ προσ τουσ 
ανδρασ τησ δυναµεωσ τουσ ερχοµενουσ εκ τησ παραταξεωσ του πολεµου τουτο το δικαιωµα του νοµου ο 
συνεταξεν κυριοσ τω µωυση22πλην του χρυσιου και του αργυριου και χαλκου και σιδηρου και µολιβου και 
κασσιτερου23παν πραγµα ο διελευσεται εν πυρι και καθαρισθησεται αλλ′ η τω υδατι του αγνισµου 
αγνισθησεται και παντα οσα εαν µη διαπορευηται δια πυροσ διελευσεται δι′ υδατοσ24και πλυνεισθε τα ιµατια 
τη ηµερα τη εβδοµη και καθαρισθησεσθε και µετα ταυτα εισελευσεσθε εισ την παρεµβολην25και ελαλησεν 
κυριοσ προσ µωυσην λεγων26λαβε το κεφαλαιον των σκυλων τησ αιχµαλωσιασ απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ 
συ και ελεαζαρ ο ιερευσ και οι αρχοντεσ των πατριων τησ συναγωγησ27και διελειτε τα σκυλα ανα µεσον των 
πολεµιστων των εκπορευοµενων εισ την παραταξιν και ανα µεσον πασησ συναγωγησ28και αφελειτε τελοσ 
κυριω παρα των ανθρωπων των πολεµιστων των εκπεπορευµενων εισ την παραταξιν µιαν ψυχην απο 
πεντακοσιων απο των ανθρωπων και απο των κτηνων και απο των βοων και απο των προβατων και απο των 
αιγων29και απο του ηµισουσ αυτων ληµψεσθε και δωσεισ ελεαζαρ τω ιερει τασ απαρχασ κυριου30και απο του 
ηµισουσ του των υιων ισραηλ ληµψη ενα απο των πεντηκοντα απο των ανθρωπων και απο των βοων και απο 
των προβατων και απο των ονων και απο παντων των κτηνων και δωσεισ αυτα τοισ λευιταισ τοισ 
φυλασσουσιν τασ φυλακασ εν τη σκηνη κυριου31και εποιησεν µωυσησ και ελεαζαρ ο ιερευσ καθα συνεταξεν 
κυριοσ τω µωυση32και εγενηθη το πλεονασµα τησ προνοµησ ο επρονοµευσαν οι ανδρεσ οι πολεµισται απο 
των προβατων εξακοσιαι χιλιαδεσ και εβδοµηκοντα και πεντε χιλιαδεσ33και βοεσ δυο και εβδοµηκοντα 
χιλιαδεσ34και ονοι µια και εξηκοντα χιλιαδεσ35και ψυχαι ανθρωπων απο των γυναικων αι ουκ εγνωσαν 
κοιτην ανδροσ πασαι ψυχαι δυο και τριακοντα χιλιαδεσ36και εγενηθη το ηµισευµα η µερισ των 
εκπεπορευµενων εισ τον πολεµον εκ του αριθµου των προβατων τριακοσιαι και τριακοντα χιλιαδεσ και 
επτακισχιλια και πεντακοσια37και εγενετο το τελοσ κυριω απο των προβατων εξακοσια εβδοµηκοντα 
πεντε38και βοεσ εξ και τριακοντα χιλιαδεσ και το τελοσ κυριω δυο και εβδοµηκοντα39και ονοι τριακοντα 
χιλιαδεσ και πεντακοσιοι και το τελοσ κυριω εισ και εξηκοντα40και ψυχαι ανθρωπων εκκαιδεκα χιλιαδεσ και 
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το τελοσ αυτων κυριω δυο και τριακοντα ψυχαι41και εδωκεν µωυσησ το τελοσ κυριω το αφαιρεµα του θεου 
ελεαζαρ τω ιερει καθα συνεταξεν κυριοσ τω µωυση42απο του ηµισευµατοσ των υιων ισραηλ ουσ διειλεν 
µωυσησ απο των ανδρων των πολεµιστων43και εγενετο το ηµισευµα το τησ συναγωγησ απο των προβατων 
τριακοσιαι χιλιαδεσ και τριακοντα χιλιαδεσ και επτακισχιλια και πεντακοσια44και βοεσ εξ και τριακοντα 
χιλιαδεσ45ονοι τριακοντα χιλιαδεσ και πεντακοσιοι46και ψυχαι ανθρωπων εξ και δεκα χιλιαδεσ47και ελαβεν 
µωυσησ απο του ηµισευµατοσ των υιων ισραηλ το εν απο των πεντηκοντα απο των ανθρωπων και απο των 
κτηνων και εδωκεν αυτα τοισ λευιταισ τοισ φυλασσουσιν τασ φυλακασ τησ σκηνησ κυριου ον τροπον 
συνεταξεν κυριοσ τω µωυση48και προσηλθον προσ µωυσην παντεσ οι καθεσταµενοι εισ τασ χιλιαρχιασ τησ 
δυναµεωσ χιλιαρχοι και εκατονταρχοι49και ειπαν προσ µωυσην οι παιδεσ σου ειληφασιν το κεφαλαιον των 
ανδρων των πολεµιστων των παρ′ ηµων και ου διαπεφωνηκεν απ′ αυτων ουδε εισ50και προσενηνοχαµεν το 
δωρον κυριω ανηρ ο ευρεν σκευοσ χρυσουν χλιδωνα και ψελιον και δακτυλιον και περιδεξιον και εµπλοκιον 
εξιλασασθαι περι ηµων εναντι κυριου51και ελαβεν µωυσησ και ελεαζαρ ο ιερευσ το χρυσιον παρ′ αυτων παν 
σκευοσ ειργασµενον52και εγενετο παν το χρυσιον το αφαιρεµα ο αφειλον κυριω εξ και δεκα χιλιαδεσ και 
επτακοσιοι και πεντηκοντα σικλοι παρα των χιλιαρχων και παρα των εκατονταρχων53και οι ανδρεσ οι 
πολεµισται επρονοµευσαν εκαστοσ εαυτω54και ελαβεν µωυσησ και ελεαζαρ ο ιερευσ το χρυσιον παρα των 
χιλιαρχων και παρα των εκατονταρχων και εισηνεγκεν αυτα εισ την σκηνην του µαρτυριου µνηµοσυνον των 
υιων ισραηλ εναντι κυριου

Chapter 32
1και κτηνη πληθοσ ην τοισ υιοισ ρουβην και τοισ υιοισ γαδ πληθοσ σφοδρα και ειδον την χωραν ιαζηρ και 
την χωραν γαλααδ και ην ο τοποσ τοποσ κτηνεσιν2και προσελθοντεσ οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ ειπαν 
προσ µωυσην και προσ ελεαζαρ τον ιερεα και προσ τουσ αρχοντασ τησ συναγωγησ λεγοντεσ3αταρωθ και 
δαιβων και ιαζηρ και ναµβρα και εσεβων και ελεαλη και σεβαµα και ναβαυ και βαιαν4την γην ην παρεδωκεν 
κυριοσ ενωπιον των υιων ισραηλ γη κτηνοτροφοσ εστιν και τοισ παισιν σου κτηνη υπαρχει5και ελεγον ει 
ευροµεν χαριν ενωπιον σου δοθητω η γη αυτη τοισ οικεταισ σου εν κατασχεσει και µη διαβιβασησ ηµασ τον 
ιορδανην6και ειπεν µωυσησ τοισ υιοισ γαδ και τοισ υιοισ ρουβην οι αδελφοι υµων πορευονται εισ πολεµον 
και υµεισ καθησεσθε αυτου7και ινα τι διαστρεφετε τασ διανοιασ των υιων ισραηλ µη διαβηναι εισ την γην ην 
κυριοσ διδωσιν αυτοισ8ουχ ουτωσ εποιησαν οι πατερεσ υµων οτε απεστειλα αυτουσ εκ καδησ βαρνη 
κατανοησαι την γην9και ανεβησαν φαραγγα βοτρυοσ και κατενοησαν την γην και απεστησαν την καρδιαν 
των υιων ισραηλ οπωσ µη εισελθωσιν εισ την γην ην εδωκεν κυριοσ αυτοισ10και ωργισθη θυµω κυριοσ εν τη 
ηµερα εκεινη και ωµοσεν λεγων11ει οψονται οι ανθρωποι ουτοι οι αναβαντεσ εξ αιγυπτου απο εικοσαετουσ 
και επανω οι επισταµενοι το κακον και το αγαθον την γην ην ωµοσα τω αβρααµ και ισαακ και ιακωβ ου γαρ 
συνεπηκολουθησαν οπισω µου12πλην χαλεβ υιοσ ιεφοννη ο διακεχωρισµενοσ και ιησουσ ο του ναυη οτι 
συνεπηκολουθησεν οπισω κυριου13και ωργισθη θυµω κυριοσ επι τον ισραηλ και κατερροµβευσεν αυτουσ εν 
τη ερηµω τεσσαρακοντα ετη εωσ εξανηλωθη πασα η γενεα οι ποιουντεσ τα πονηρα εναντι κυριου14ιδου 
ανεστητε αντι των πατερων υµων συστρεµµα ανθρωπων αµαρτωλων προσθειναι ετι επι τον θυµον τησ οργησ 
κυριου επι ισραηλ15οτι αποστραφησεσθε απ′ αυτου προσθειναι ετι καταλιπειν αυτον εν τη ερηµω και 
ανοµησετε εισ ολην την συναγωγην ταυτην16και προσηλθον αυτω και ελεγον επαυλεισ προβατων 
οικοδοµησωµεν ωδε τοισ κτηνεσιν ηµων και πολεισ ταισ αποσκευαισ ηµων17και ηµεισ ενοπλισαµενοι 
προφυλακη προτεροι των υιων ισραηλ εωσ αν αγαγωµεν αυτουσ εισ τον εαυτων τοπον και κατοικησει η 
αποσκευη ηµων εν πολεσιν τετειχισµεναισ δια τουσ κατοικουντασ την γην18ου µη αποστραφωµεν εισ τασ 
οικιασ ηµων εωσ αν καταµερισθωσιν οι υιοι ισραηλ εκαστοσ εισ την κληρονοµιαν αυτου19και ουκετι 
κληρονοµησωµεν εν αυτοισ απο του περαν του ιορδανου και επεκεινα οτι απεχοµεν τουσ κληρουσ ηµων εν τω 
περαν του ιορδανου εν ανατολαισ20και ειπεν προσ αυτουσ µωυσησ εαν ποιησητε κατα το ρηµα τουτο εαν 
εξοπλισησθε εναντι κυριου εισ πολεµον21και παρελευσεται υµων πασ οπλιτησ τον ιορδανην εναντι κυριου 
εωσ αν εκτριβη ο εχθροσ αυτου απο προσωπου αυτου22και κατακυριευθη η γη εναντι κυριου και µετα ταυτα 
αποστραφησεσθε και εσεσθε αθωοι εναντι κυριου και απο ισραηλ και εσται η γη αυτη υµιν εν κατασχεσει 
εναντι κυριου23εαν δε µη ποιησητε ουτωσ αµαρτησεσθε εναντι κυριου και γνωσεσθε την αµαρτιαν υµων οταν 
υµασ καταλαβη τα κακα24και οικοδοµησετε υµιν αυτοισ πολεισ τη αποσκευη υµων και επαυλεισ τοισ 
κτηνεσιν υµων και το εκπορευοµενον εκ του στοµατοσ υµων ποιησετε25και ειπαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι 
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γαδ προσ µωυσην λεγοντεσ οι παιδεσ σου ποιησουσιν καθα ο κυριοσ ηµων εντελλεται26η αποσκευη ηµων και 
αι γυναικεσ ηµων και παντα τα κτηνη ηµων εσονται εν ταισ πολεσιν γαλααδ27οι δε παιδεσ σου 
παρελευσονται παντεσ ενωπλισµενοι και εκτεταγµενοι εναντι κυριου εισ τον πολεµον ον τροπον ο κυριοσ 
λεγει28και συνεστησεν αυτοισ µωυσησ ελεαζαρ τον ιερεα και ιησουν υιον ναυη και τουσ αρχοντασ πατριων 
των φυλων ισραηλ29και ειπεν προσ αυτουσ µωυσησ εαν διαβωσιν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ µεθ′ υµων τον 
ιορδανην πασ ενωπλισµενοσ εισ πολεµον εναντι κυριου και κατακυριευσητε τησ γησ απεναντι υµων και 
δωσετε αυτοισ την γην γαλααδ εν κατασχεσει30εαν δε µη διαβωσιν ενωπλισµενοι µεθ′ υµων εισ τον πολεµον 
εναντι κυριου και διαβιβασετε την αποσκευην αυτων και τασ γυναικασ αυτων και τα κτηνη αυτων προτερα 
υµων εισ γην χανααν και συγκατακληρονοµηθησονταιϖξ εν υµιν εν τη γη χανααν31και απεκριθησαν οι υιοι 
ρουβην και οι υιοι γαδ λεγοντεσ οσα ο κυριοσ λεγει τοισ θεραπουσιν αυτου ουτωσ ποιησοµεν32ηµεισ 
διαβησοµεθα ενωπλισµενοι εναντι κυριου εισ γην χανααν και δωσετε την κατασχεσιν ηµιν εν τω περαν του 
ιορδανου33και εδωκεν αυτοισ µωυσησ τοισ υιοισ γαδ και τοισ υιοισ ρουβην και τω ηµισει φυλησ µανασση 
υιων ιωσηφ την βασιλειαν σηων βασιλεωσ αµορραιων και την βασιλειαν ωγ βασιλεωσ τησ βασαν την γην και 
τασ πολεισ συν τοισ οριοισ αυτησ πολεισ τησ γησ κυκλω34και ωκοδοµησαν οι υιοι γαδ την δαιβων και την 
αταρωθ και την αροηρ35και την σωφαρ και την ιαζηρ και υψωσαν αυτασ36και την ναµβραν και την βαιθαραν 
πολεισ οχυρασ και επαυλεισ προβατων37και οι υιοι ρουβην ωκοδοµησαν την εσεβων και ελεαλη και 
καριαθαιµ38και την βεελµεων περικεκυκλωµενασ και την σεβαµα και επωνοµασαν κατα τα ονοµατα αυτων 
τα ονοµατα των πολεων ασ ωκοδοµησαν39και επορευθη υιοσ µαχιρ υιου µανασση εισ γαλααδ και ελαβεν 
αυτην και απωλεσεν τον αµορραιον τον κατοικουντα εν αυτη40και εδωκεν µωυσησ την γαλααδ τω µαχιρ υιω 
µανασση και κατωκησεν εκει41και ιαι+ρ ο του µανασση επορευθη και ελαβεν τασ επαυλεισ αυτων και 
επωνοµασεν αυτασ επαυλεισ ιαι+ρ42και ναβαυ επορευθη και ελαβεν την κανααθ και τασ κωµασ αυτησ και 
επωνοµασεν αυτασ ναβωθ εκ του ονοµατοσ αυτου

Chapter 33
1και ουτοι σταθµοι των υιων ισραηλ ωσ εξηλθον εκ γησ αιγυπτου συν δυναµει αυτων εν χειρι µωυση και 
ααρων2και εγραψεν µωυσησ τασ απαρσεισ αυτων και τουσ σταθµουσ αυτων δια ρηµατοσ κυριου και ουτοι 
σταθµοι τησ πορειασ αυτων3απηραν εκ ραµεσση τω µηνι τω πρωτω τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ του 
πρωτου τη επαυριον του πασχα εξηλθον οι υιοι ισραηλ εν χειρι υψηλη εναντιον παντων των αιγυπτιων4και οι 
αιγυπτιοι εθαπτον εξ αυτων τουσ τεθνηκοτασ παντασ ουσ επαταξεν κυριοσ παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω 
και εν τοισ θεοισ αυτων εποιησεν την εκδικησιν κυριοσ5και απαραντεσ οι υιοι ισραηλ εκ ραµεσση 
παρενεβαλον εισ σοκχωθ6και απηραν εκ σοκχωθ και παρενεβαλον εισ βουθαν ο εστιν µεροσ τι τησ 
ερηµου7και απηραν εκ βουθαν και παρενεβαλον επι στοµα ει+ρωθ ο εστιν απεναντι βεελσεπφων και 
παρενεβαλον απεναντι µαγδωλου8και απηραν απεναντι ει+ρωθ και διεβησαν µεσον τησ θαλασσησ εισ την 
ερηµον και επορευθησαν οδον τριων ηµερων δια τησ ερηµου αυτοι και παρενεβαλον εν πικριαισ9και απηραν 
εκ πικριων και ηλθον εισ αιλιµ και εν αιλιµ δωδεκα πηγαι υδατων και εβδοµηκοντα στελεχη φοινικων και 
παρενεβαλον εκει παρα το υδωρ10και απηραν εξ αιλιµ και παρενεβαλον επι θαλασσαν ερυθραν11και απηραν 
απο θαλασσησ ερυθρασ και παρενεβαλον εισ την ερηµον σιν12και απηραν εκ τησ ερηµου σιν και 
παρενεβαλον εισ ραφακα13και απηραν εκ ραφακα και παρενεβαλον εν αιλουσ14και απηραν εξ αιλουσ και 
παρενεβαλον εν ραφιδιν και ουκ ην υδωρ τω λαω πιειν εκει15και απηραν εκ ραφιδιν και παρενεβαλον εν τη 
ερηµω σινα16και απηραν εκ τησ ερηµου σινα και παρενεβαλον εν µνηµασιν τησ επιθυµιασ17και απηραν εκ 
µνηµατων επιθυµιασ και παρενεβαλον εν ασηρωθ18και απηραν εξ ασηρωθ και παρενεβαλον εν ραθαµα19και 
απηραν εκ ραθαµα και παρενεβαλον εν ρεµµων φαρεσ20και απηραν εκ ρεµµων φαρεσ και παρενεβαλον εν 
λεµωνα21και απηραν εκ λεµωνα και παρενεβαλον εισ δεσσα22και απηραν εκ δεσσα και παρενεβαλον εισ 
µακελλαθ23και απηραν εκ µακελλαθ και παρενεβαλον εισ σαφαρ24και απηραν εκ σαφαρ και παρενεβαλον εισ 
χαραδαθ25και απηραν εκ χαραδαθ και παρενεβαλον εισ µακηλωθ26και απηραν εκ µακηλωθ και παρενεβαλον 
εισ κατααθ27και απηραν εκ κατααθ και παρενεβαλον εισ ταραθ28και απηραν εκ ταραθ και παρενεβαλον εισ 
µατεκκα29και απηραν εκ µατεκκα και παρενεβαλον εισ σελµωνα30και απηραν εκ σελµωνα και παρενεβαλον 
εισ µασσουρουθ31και απηραν εκ µασσουρουθ και παρενεβαλον εισ βαναια32και απηραν εκ βαναια και 
παρενεβαλον εισ το οροσ γαδγαδ33και απηραν εκ του ορουσ γαδγαδ και παρενεβαλον εισ ετεβαθα34και 
απηραν εξ ετεβαθα και παρενεβαλον εισ εβρωνα35και απηραν εξ εβρωνα και παρενεβαλον εισ 
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γεσιωνγαβερ36και απηραν εκ γεσιωνγαβερ και παρενεβαλον εν τη ερηµω σιν και απηραν εκ τησ ερηµου σιν 
και παρενεβαλον εισ την ερηµον φαραν αυτη εστιν καδησ37και απηραν εκ καδησ και παρενεβαλον εισ ωρ το 
οροσ πλησιον γησ εδωµ38και ανεβη ααρων ο ιερευσ δια προσταγµατοσ κυριου και απεθανεν εκει εν τω 
τεσσαρακοστω ετει τησ εξοδου των υιων ισραηλ εκ γησ αιγυπτου τω µηνι τω πεµπτω µια του µηνοσ39και 
ααρων ην τριων και εικοσι και εκατον ετων οτε απεθνησκεν εν ωρ τω ορει40και ακουσασ ο χανανισ βασιλευσ 
αραδ και ουτοσ κατωκει εν γη χανααν οτε εισεπορευοντο οι υιοι ισραηλ41και απηραν εξ ωρ του ορουσ και 
παρενεβαλον εισ σελµωνα42και απηραν εκ σελµωνα και παρενεβαλον εισ φινω43και απηραν εκ φινω και 
παρενεβαλον εισ ωβωθ44και απηραν εξ ωβωθ και παρενεβαλον εν γαι εν τω περαν επι των οριων µωαβ45και 
απηραν εκ γαι και παρενεβαλον εισ δαιβων γαδ46και απηραν εκ δαιβων γαδ και παρενεβαλον εν γελµων 
δεβλαθαιµ47και απηραν εκ γελµων δεβλαθαιµ και παρενεβαλον επι τα ορη τα αβαριµ απεναντι ναβαυ48και 
απηραν απο ορεων αβαριµ και παρενεβαλον επι δυσµων µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω49και 
παρενεβαλον παρα τον ιορδανην ανα µεσον αισιµωθ εωσ βελσαττιµ κατα δυσµασ µωαβ50και ελαλησεν 
κυριοσ προσ µωυσην επι δυσµων µωαβ παρα τον ιορδανην κατα ιεριχω λεγων51λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ 
και ερεισ προσ αυτουσ υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην εισ γην χανααν52και απολειτε παντασ τουσ 
κατοικουντασ εν τη γη προ προσωπου υµων και εξαρειτε τασ σκοπιασ αυτων και παντα τα ειδωλα τα χωνευτα 
αυτων απολειτε αυτα και πασασ τασ στηλασ αυτων εξαρειτε53και απολειτε παντασ τουσ κατοικουντασ την 
γην και κατοικησετε εν αυτη υµιν γαρ δεδωκα την γην αυτων εν κληρω54και κατακληρονοµησετε την γην 
αυτων εν κληρω κατα φυλασ υµων τοισ πλειοσιν πληθυνειτε την κατασχεσιν αυτων και τοισ ελαττοσιν 
ελαττωσετε την κατασχεσιν αυτων εισ ο εαν εξελθη το ονοµα αυτου εκει αυτου εσται κατα φυλασ πατριων 
υµων κληρονοµησετε55εαν δε µη απολεσητε τουσ κατοικουντασ επι τησ γησ απο προσωπου υµων και εσται 
ουσ εαν καταλιπητε εξ αυτων σκολοπεσ εν τοισ οφθαλµοισ υµων και βολιδεσ εν ταισ πλευραισ υµων και 
εχθρευσουσιν επι τησ γησ εφ′ ην υµεισ κατοικησετε56και εσται καθοτι διεγνωκειν ποιησαι αυτουσ ποιησω 
υµιν

Chapter 34
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων2εντειλαι τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ υµεισ 
εισπορευεσθε εισ την γην χανααν αυτη εσται υµιν εισ κληρονοµιαν γη χανααν συν τοισ οριοισ αυτησ3και 
εσται υµιν το κλιτοσ το προσ λιβα απο ερηµου σιν εωσ εχοµενον εδωµ και εσται υµιν τα ορια προσ λιβα απο 
µερουσ τησ θαλασσησ τησ αλυκησ απο ανατολων4και κυκλωσει υµασ τα ορια απο λιβοσ προσ αναβασιν 
ακραβιν και παρελευσεται σεννα και εσται η διεξοδοσ αυτου προσ λιβα καδησ του βαρνη και εξελευσεται εισ 
επαυλιν αραδ και παρελευσεται ασεµωνα5και κυκλωσει τα ορια απο ασεµωνα χειµαρρουν αιγυπτου και εσται 
η διεξοδοσ η θαλασσα6και τα ορια τησ θαλασσησ εσται υµιν η θαλασσα η µεγαλη οριει τουτο εσται υµιν τα 
ορια τησ θαλασσησ7και τουτο εσται τα ορια υµιν προσ βορραν απο τησ θαλασσησ τησ µεγαλησ 
καταµετρησετε υµιν αυτοισ παρα το οροσ το οροσ8και απο του ορουσ το οροσ καταµετρησετε αυτοισ 
εισπορευοµενων εισ εµαθ και εσται η διεξοδοσ αυτου τα ορια σαραδα9και εξελευσεται τα ορια δεφρωνα και 
εσται η διεξοδοσ αυτου ασερναιν τουτο εσται υµιν ορια απο βορρα10και καταµετρησετε υµιν αυτοισ τα ορια 
ανατολων απο ασερναιν σεπφαµα11και καταβησεται τα ορια απο σεπφαµ αρβηλα απο ανατολων επι πηγασ 
και καταβησεται τα ορια βηλα επι νωτου θαλασσησ χεναρα απο ανατολων12και καταβησεται τα ορια επι τον 
ιορδανην και εσται η διεξοδοσ θαλασσα η αλυκη αυτη εσται υµιν η γη και τα ορια αυτησ κυκλω13και 
ενετειλατο µωυσησ τοισ υιοισ ισραηλ λεγων αυτη η γη ην κατακληρονοµησετε αυτην µετα κληρου ον τροπον 
συνεταξεν κυριοσ τω µωυση δουναι αυτην ταισ εννεα φυλαισ και τω ηµισει φυλησ µανασση14οτι ελαβεν 
φυλη υιων ρουβην και φυλη υιων γαδ κατ′ οικουσ πατριων αυτων και το ηµισυ φυλησ µανασση απελαβον 
τουσ κληρουσ αυτων15δυο φυλαι και ηµισυ φυλησ ελαβον τουσ κληρουσ αυτων περαν του ιορδανου κατα 
ιεριχω απο νοτου κατ′ ανατολασ16και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων17ταυτα τα ονοµατα των ανδρων 
οι κληρονοµησουσιν υµιν την γην ελεαζαρ ο ιερευσ και ιησουσ ο του ναυη18και αρχοντα ενα εκ φυλησ 
ληµψεσθε κατακληρονοµησαι υµιν την γην19και ταυτα τα ονοµατα των ανδρων τησ φυλησ ιουδα χαλεβ υιοσ 
ιεφοννη20τησ φυλησ συµεων σαλαµιηλ υιοσ εµιουδ21τησ φυλησ βενιαµιν ελδαδ υιοσ χασλων22τησ φυλησ δαν 
αρχων βακχιρ υιοσ εγλι23των υιων ιωσηφ φυλησ υιων µανασση αρχων ανιηλ υιοσ ουφι24τησ φυλησ υιων 
εφραιµ αρχων καµουηλ υιοσ σαβαθα25τησ φυλησ ζαβουλων αρχων ελισαφαν υιοσ φαρναχ26τησ φυλησ υιων 
ισσαχαρ αρχων φαλτιηλ υιοσ οζα27τησ φυλησ υιων ασηρ αρχων αχιωρ υιοσ σελεµι28τησ φυλησ νεφθαλι 
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αρχων φαδαηλ υιοσ βεναµιουδ29ουτοι οισ ενετειλατο κυριοσ καταµερισαι τοισ υιοισ ισραηλ εν γη χανααν

Chapter 35
1και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην επι δυσµων µωαβ παρα τον ιορδανην κατα ιεριχω λεγων2συνταξον τοισ 
υιοισ ισραηλ και δωσουσιν τοισ λευιταισ απο των κληρων κατασχεσεωσ αυτων πολεισ κατοικειν και τα 
προαστεια των πολεων κυκλω αυτων δωσουσιν τοισ λευιταισ3και εσονται αυτοισ αι πολεισ κατοικειν και τα 
αφορισµατα αυτων εσται τοισ κτηνεσιν αυτων και πασι τοισ τετραποσιν αυτων4και τα συγκυρουντα των 
πολεων ασ δωσετε τοισ λευιταισ απο τειχουσ τησ πολεωσ και εξω δισχιλιουσ πηχεισ κυκλω5και µετρησεισ 
εξω τησ πολεωσ το κλιτοσ το προσ ανατολασ δισχιλιουσ πηχεισ και το κλιτοσ το προσ λιβα δισχιλιουσ 
πηχεισ και το κλιτοσ το προσ θαλασσαν δισχιλιουσ πηχεισ και το κλιτοσ το προσ βορραν δισχιλιουσ πηχεισ 
και η πολισ µεσον τουτου εσται υµιν και τα οµορα των πολεων6και τασ πολεισ δωσετε τοισ λευιταισ τασ εξ 
πολεισ των φυγαδευτηριων ασ δωσετε φευγειν εκει τω φονευσαντι και προσ ταυταισ τεσσαρακοντα και δυο 
πολεισ7πασασ τασ πολεισ δωσετε τοισ λευιταισ τεσσαρακοντα και οκτω πολεισ ταυτασ και τα προαστεια 
αυτων8και τασ πολεισ ασ δωσετε απο τησ κατασχεσεωσ υιων ισραηλ απο των τα πολλα πολλα και απο των 
ελαττονων ελαττω εκαστοσ κατα την κληρονοµιαν αυτου ην κληρονοµησουσιν δωσουσιν απο των πολεων 
τοισ λευιταισ9και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην λεγων10λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ 
υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην εισ γην χανααν11και διαστελειτε υµιν αυτοισ πολεισ φυγαδευτηρια εσται υµιν 
φυγειν εκει τον φονευτην πασ ο παταξασ ψυχην ακουσιωσ12και εσονται αι πολεισ υµιν φυγαδευτηρια απο 
αγχιστευοντοσ το αιµα και ου µη αποθανη ο φονευων εωσ αν στη εναντι τησ συναγωγησ εισ κρισιν13και αι 
πολεισ ασ δωσετε τασ εξ πολεισ φυγαδευτηρια εσονται υµιν14τασ τρεισ πολεισ δωσετε εν τω περαν του 
ιορδανου και τασ τρεισ πολεισ δωσετε εν γη χανααν15φυγαδιον εσται τοισ υιοισ ισραηλ και τω προσηλυτω 
και τω παροικω τω εν υµιν εσονται αι πολεισ αυται εισ φυγαδευτηριον φυγειν εκει παντι παταξαντι ψυχην 
ακουσιωσ16εαν δε εν σκευει σιδηρου παταξη αυτον και τελευτηση φονευτησ εστιν θανατω θανατουσθω ο 
φονευτησ17εαν δε εν λιθω εκ χειροσ εν ω αποθανειται εν αυτω παταξη αυτον και αποθανη φονευτησ εστιν 
θανατω θανατουσθω ο φονευτησ18εαν δε εν σκευει ξυλινω εκ χειροσ εξ ου αποθανειται εν αυτω παταξη αυτον 
και αποθανη φονευτησ εστιν θανατω θανατουσθω ο φονευτησ19ο αγχιστευων το αιµα ουτοσ αποκτενει τον 
φονευσαντα οταν συναντηση αυτω ουτοσ αποκτενει αυτον20εαν δε δι′ εχθραν ωση αυτον και επιρριψη επ′ 
αυτον παν σκευοσ εξ ενεδρου και αποθανη21η δια µηνιν επαταξεν αυτον τη χειρι και αποθανη θανατω 
θανατουσθω ο παταξασ φονευτησ εστιν θανατω θανατουσθω ο φονευων ο αγχιστευων το αιµα αποκτενει τον 
φονευσαντα εν τω συναντησαι αυτω22εαν δε εξαπινα ου δι′ εχθραν ωση αυτον η επιρριψη επ′ αυτον παν 
σκευοσ ουκ εξ ενεδρου23η παντι λιθω εν ω αποθανειται εν αυτω ουκ ειδωσ και επιπεση επ′ αυτον και αποθανη 
αυτοσ δε ουκ εχθροσ αυτου ην ουδε ζητων κακοποιησαι αυτον24και κρινει η συναγωγη ανα µεσον του 
παταξαντοσ και ανα µεσον του αγχιστευοντοσ το αιµα κατα τα κριµατα ταυτα25και εξελειται η συναγωγη τον 
φονευσαντα απο του αγχιστευοντοσ το αιµα και αποκαταστησουσιν αυτον η συναγωγη εισ την πολιν του 
φυγαδευτηριου αυτου ου κατεφυγεν και κατοικησει εκει εωσ αν αποθανη ο ιερευσ ο µεγασ ον εχρισαν αυτον 
τω ελαιω τω αγιω26εαν δε εξοδω εξελθη ο φονευσασ τα ορια τησ πολεωσ εισ ην κατεφυγεν εκει27και ευρη 
αυτον ο αγχιστευων το αιµα εξω των οριων τησ πολεωσ καταφυγησ αυτου και φονευση ο αγχιστευων το αιµα 
τον φονευσαντα ουκ ενοχοσ εστιν28εν γαρ τη πολει τησ καταφυγησ κατοικειτω εωσ αν αποθανη ο ιερευσ ο 
µεγασ και µετα το αποθανειν τον ιερεα τον µεγαν επαναστραφησεται ο φονευσασ εισ την γην τησ 
κατασχεσεωσ αυτου29και εσται ταυτα υµιν εισ δικαιωµα κριµατοσ εισ τασ γενεασ υµων εν πασαισ ταισ 
κατοικιαισ υµων30πασ παταξασ ψυχην δια µαρτυρων φονευσεισ τον φονευσαντα και µαρτυσ εισ ου 
µαρτυρησει επι ψυχην αποθανειν31και ου ληµψεσθε λυτρα περι ψυχησ παρα του φονευσαντοσ του ενοχου 
οντοσ αναιρεθηναι θανατω γαρ θανατωθησεται32ου ληµψεσθε λυτρα του φυγειν εισ πολιν των φυγαδευτηριων 
του παλιν κατοικειν επι τησ γησ εωσ αν αποθανη ο ιερευσ ο µεγασ33και ου µη φονοκτονησητε την γην εισ ην 
υµεισ κατοικειτε το γαρ αιµα τουτο φονοκτονει την γην και ουκ εξιλασθησεται η γη απο του αιµατοσ του 
εκχυθεντοσ επ′ αυτησ αλλ′ επι του αιµατοσ του εκχεοντοσ34και ου µιανειτε την γην εφ′ ησ κατοικειτε επ′ 
αυτησ εφ′ ησ εγω κατασκηνωσω εν υµιν εγω γαρ ειµι κυριοσ κατασκηνων εν µεσω των υιων ισραηλ

Chapter 36
1και προσηλθον οι αρχοντεσ φυλησ υιων γαλααδ υιου µαχιρ υιου µανασση εκ τησ φυλησ υιων ιωσηφ και 
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ελαλησαν εναντι µωυση και εναντι ελεαζαρ του ιερεωσ και εναντι των αρχοντων οικων πατριων υιων 
ισραηλ2και ειπαν τω κυριω ηµων ενετειλατο κυριοσ αποδουναι την γην τησ κληρονοµιασ εν κληρω τοισ υιοισ 
ισραηλ και τω κυριω συνεταξεν κυριοσ δουναι την κληρονοµιαν σαλπααδ του αδελφου ηµων ταισ 
θυγατρασιν αυτου3και εσονται ενι των φυλων υιων ισραηλ γυναικεσ και αφαιρεθησεται ο κληροσ αυτων εκ 
τησ κατασχεσεωσ των πατερων ηµων και προστεθησεται εισ κληρονοµιαν τησ φυλησ οισ αν γενωνται 
γυναικεσ και εκ του κληρου τησ κληρονοµιασ ηµων αφαιρεθησεται4εαν δε γενηται η αφεσισ των υιων ισραηλ 
και προστεθησεται η κληρονοµια αυτων επι την κληρονοµιαν τησ φυλησ οισ αν γενωνται γυναικεσ και απο 
τησ κληρονοµιασ φυλησ πατριασ ηµων αφαιρεθησεται η κληρονοµια αυτων5και ενετειλατο µωυσησ τοισ 
υιοισ ισραηλ δια προσταγµατοσ κυριου λεγων ουτωσ φυλη υιων ιωσηφ λεγουσιν6τουτο το ρηµα ο συνεταξεν 
κυριοσ ταισ θυγατρασιν σαλπααδ λεγων ου αρεσκει εναντιον αυτων εστωσαν γυναικεσ πλην εκ του δηµου 
του πατροσ αυτων εστωσαν γυναικεσ7και ουχι περιστραφησεται κληρονοµια τοισ υιοισ ισραηλ απο φυλησ 
επι φυλην οτι εκαστοσ εν τη κληρονοµια τησ φυλησ τησ πατριασ αυτου προσκολληθησονται οι υιοι 
ισραηλ8και πασα θυγατηρ αγχιστευουσα κληρονοµιαν εκ των φυλων υιων ισραηλ ενι των εκ του δηµου του 
πατροσ αυτησ εσονται γυναικεσ ινα αγχιστευσωσιν οι υιοι ισραηλ εκαστοσ την κληρονοµιαν την πατρικην 
αυτου9και ου περιστραφησεται κληροσ εκ φυλησ επι φυλην ετεραν αλλα εκαστοσ εν τη κληρονοµια αυτου 
προσκολληθησονται οι υιοι ισραηλ10ον τροπον συνεταξεν κυριοσ µωυση ουτωσ εποιησαν θυγατερεσ 
σαλπααδ11και εγενοντο θερσα και εγλα και µελχα και νουα και µααλα θυγατερεσ σαλπααδ τοισ ανεψιοισ 
αυτων12εκ του δηµου του µανασση υιων ιωσηφ εγενηθησαν γυναικεσ και εγενετο η κληρονοµια αυτων επι την 
φυλην δηµου του πατροσ αυτων13αυται αι εντολαι και τα δικαιωµατα και τα κριµατα α ενετειλατο κυριοσ εν 
χειρι µωυση επι δυσµων µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω .
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Deuteronomy

Chapter 1
1ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ πλησιον 
τησ ερυθρασ ανα µεσον φαραν τοφολ και λοβον και αυλων και καταχρυσεα2ενδεκα ηµερων εν χωρηβ οδοσ 
επ′ οροσ σηιρ εωσ καδησ βαρνη3και εγενηθη εν τω τεσσαρακοστω ετει εν τω ενδεκατω µηνι µια του µηνοσ 
ελαλησεν µωυσησ προσ παντασ υιουσ ισραηλ κατα παντα οσα ενετειλατο κυριοσ αυτω προσ αυτουσ4µετα το 
παταξαι σηων βασιλεα αµορραιων τον κατοικησαντα εν εσεβων και ωγ βασιλεα τησ βασαν τον 
κατοικησαντα εν ασταρωθ και εν εδραι+ν5εν τω περαν του ιορδανου εν γη µωαβ ηρξατο µωυσησ διασαφησαι 
τον νοµον τουτον λεγων6κυριοσ ο θεοσ ηµων ελαλησεν ηµιν εν χωρηβ λεγων ικανουσθω υµιν κατοικειν εν τω 
ορει τουτω7επιστραφητε και απαρατε υµεισ και εισπορευεσθε εισ οροσ αµορραιων και προσ παντασ τουσ 
περιοικουσ αραβα εισ οροσ και πεδιον και προσ λιβα και παραλιαν γην χαναναιων και αντιλιβανον εωσ του 
ποταµου του µεγαλου ευφρατου8ιδετε παραδεδωκα ενωπιον υµων την γην εισπορευθεντεσ κληρονοµησατε την 
γην ην ωµοσα τοισ πατρασιν υµων τω αβρααµ και ισαακ και ιακωβ δουναι αυτοισ και τω σπερµατι αυτων 
µετ′ αυτουσ9και ειπα προσ υµασ εν τω καιρω εκεινω λεγων ου δυνησοµαι µονοσ φερειν υµασ10κυριοσ ο θεοσ 
υµων επληθυνεν υµασ και ιδου εστε σηµερον ωσει τα αστρα του ουρανου τω πληθει11κυριοσ ο θεοσ των 
πατερων υµων προσθειη υµιν ωσ εστε χιλιοπλασιωσ και ευλογησαι υµασ καθοτι ελαλησεν υµιν12πωσ 
δυνησοµαι µονοσ φερειν τον κοπον υµων και την υποστασιν υµων και τασ αντιλογιασ υµων13δοτε εαυτοισ 
ανδρασ σοφουσ και επιστηµονασ και συνετουσ εισ τασ φυλασ υµων και καταστησω εφ′ υµων ηγουµενουσ 
υµων14και απεκριθητε µοι και ειπατε καλον το ρηµα ο ελαλησασ ποιησαι15και ελαβον εξ υµων ανδρασ 
σοφουσ και επιστηµονασ και συνετουσ και κατεστησα αυτουσ ηγεισθαι εφ′ υµων χιλιαρχουσ και 
εκατονταρχουσ και πεντηκονταρχουσ και δεκαδαρχουσ και γραµµατοεισαγωγεισ τοισ κριταισ υµων16και 
ενετειλαµην τοισ κριταισ υµων εν τω καιρω εκεινω λεγων διακουετε ανα µεσον των αδελφων υµων και κρινατε 
δικαιωσ ανα µεσον ανδροσ και ανα µεσον αδελφου και ανα µεσον προσηλυτου αυτου17ουκ επιγνωση 
προσωπον εν κρισει κατα τον µικρον και κατα τον µεγαν κρινεισ ου µη υποστειλη προσωπον ανθρωπου οτι η 
κρισισ του θεου εστιν και το ρηµα ο εαν σκληρον η αφ′ υµων ανοισετε αυτο επ′ εµε και ακουσοµαι αυτο18και 
ενετειλαµην υµιν εν τω καιρω εκεινω παντασ τουσ λογουσ ουσ ποιησετε19και απαραντεσ εκ χωρηβ 
επορευθηµεν πασαν την ερηµον την µεγαλην και την φοβεραν εκεινην ην ειδετε οδον ορουσ του αµορραιου 
καθοτι ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ ηµων ηµιν και ηλθοµεν εωσ καδησ βαρνη20και ειπα προσ υµασ ηλθατε εωσ 
του ορουσ του αµορραιου ο ο κυριοσ ο θεοσ ηµων διδωσιν υµιν21ιδετε παραδεδωκεν υµιν κυριοσ ο θεοσ υµων 
προ προσωπου υµων την γην αναβαντεσ κληρονοµησατε ον τροπον ειπεν κυριοσ ο θεοσ των πατερων υµων 
υµιν µη φοβεισθε µηδε δειλιασητε22και προσηλθατε µοι παντεσ και ειπατε αποστειλωµεν ανδρασ προτερουσ 
ηµων και εφοδευσατωσαν ηµιν την γην και αναγγειλατωσαν ηµιν αποκρισιν την οδον δι′ ησ αναβησοµεθα εν 
αυτη και τασ πολεισ εισ ασ εισπορευσοµεθα εισ αυτασ23και ηρεσεν εναντιον µου το ρηµα και ελαβον εξ 
υµων δωδεκα ανδρασ ανδρα ενα κατα φυλην24και επιστραφεντεσ ανεβησαν εισ το οροσ και ηλθοσαν εωσ 
φαραγγοσ βοτρυοσ και κατεσκοπευσαν αυτην25και ελαβοσαν εν ταισ χερσιν αυτων απο του καρπου τησ γησ 
και κατηνεγκαν προσ ηµασ και ελεγον αγαθη η γη ην κυριοσ ο θεοσ ηµων διδωσιν ηµιν26και ουκ ηθελησατε 
αναβηναι και ηπειθησατε τω ρηµατι κυριου του θεου υµων27και διεγογγυζετε εν ταισ σκηναισ υµων και 
ειπατε δια το µισειν κυριον ηµασ εξηγαγεν ηµασ εκ γησ αιγυπτου παραδουναι ηµασ εισ χειρασ αµορραιων 
εξολεθρευσαι ηµασ28που ηµεισ αναβαινοµεν οι αδελφοι υµων απεστησαν υµων την καρδιαν λεγοντεσ εθνοσ 
µεγα και πολυ και δυνατωτερον ηµων και πολεισ µεγαλαι και τετειχισµεναι εωσ του ουρανου αλλα και υιουσ 
γιγαντων εωρακαµεν εκει29και ειπα προσ υµασ µη πτηξητε µηδε φοβηθητε απ′ αυτων30κυριοσ ο θεοσ υµων ο 
προπορευοµενοσ προ προσωπου υµων αυτοσ συνεκπολεµησει αυτουσ µεθ′ υµων κατα παντα οσα εποιησεν 
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υµιν εν γη αιγυπτω31και εν τη ερηµω ταυτη ην ειδετε ωσ ετροφοφορησεν σε κυριοσ ο θεοσ σου ωσ ει τισ 
τροφοφορησει ανθρωποσ τον υιον αυτου κατα πασαν την οδον ην επορευθητε εωσ ηλθετε εισ τον τοπον 
τουτον32και εν τω λογω τουτω ουκ ενεπιστευσατε κυριω τω θεω υµων33οσ προπορευεται προτεροσ υµων εν τη 
οδω εκλεγεσθαι υµιν τοπον οδηγων υµασ εν πυρι νυκτοσ δεικνυων υµιν την οδον καθ′ ην πορευεσθε επ′ αυτησ 
και εν νεφελη ηµερασ34και ηκουσεν κυριοσ την φωνην των λογων υµων και παροξυνθεισ ωµοσεν λεγων35ει 
οψεται τισ των ανδρων τουτων την αγαθην ταυτην γην ην ωµοσα τοισ πατρασιν αυτων36πλην χαλεβ υιοσ 
ιεφοννη ουτοσ οψεται αυτην και τουτω δωσω την γην εφ′ ην επεβη και τοισ υιοισ αυτου δια το προσκεισθαι 
αυτον τα προσ κυριον37και εµοι εθυµωθη κυριοσ δι′ υµασ λεγων ουδε συ ου µη εισελθησ εκει38ιησουσ υιοσ 
ναυη ο παρεστηκωσ σοι ουτοσ εισελευσεται εκει αυτον κατισχυσον οτι αυτοσ κατακληρονοµησει αυτην τω 
ισραηλ39και παν παιδιον νεον οστισ ουκ οιδεν σηµερον αγαθον η κακον ουτοι εισελευσονται εκει και τουτοισ 
δωσω αυτην και αυτοι κληρονοµησουσιν αυτην40και υµεισ επιστραφεντεσ εστρατοπεδευσατε εισ την ερηµον 
οδον την επι τησ ερυθρασ θαλασσησ41και απεκριθητε µοι και ειπατε ηµαρτοµεν εναντι κυριου του θεου ηµων 
ηµεισ αναβαντεσ πολεµησοµεν κατα παντα οσα ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ ηµων ηµιν και αναλαβοντεσ 
εκαστοσ τα σκευη τα πολεµικα αυτου και συναθροισθεντεσ ανεβαινετε εισ το οροσ42και ειπεν κυριοσ προσ µε 
ειπον αυτοισ ουκ αναβησεσθε ουδε µη πολεµησετε ου γαρ ειµι µεθ′ υµων και ου µη συντριβητε ενωπιον των 
εχθρων υµων43και ελαλησα υµιν και ουκ εισηκουσατε µου και παρεβητε το ρηµα κυριου και παραβιασαµενοι 
ανεβητε εισ το οροσ44και εξηλθεν ο αµορραιοσ ο κατοικων εν τω ορει εκεινω εισ συναντησιν υµιν και 
κατεδιωξαν υµασ ωσ ει ποιησαισαν αι µελισσαι και ετιτρωσκον υµασ απο σηιρ εωσ ερµα45και καθισαντεσ 
εκλαιετε εναντι κυριου και ουκ εισηκουσεν κυριοσ τησ φωνησ υµων ουδε προσεσχεν υµιν46και ενεκαθησθε εν 
καδησ ηµερασ πολλασ οσασ ποτε ηµερασ ενεκαθησθε

Chapter 2
1και επιστραφεντεσ απηραµεν εισ την ερηµον οδον θαλασσαν ερυθραν ον τροπον ελαλησεν κυριοσ προσ µε 
και εκυκλωσαµεν το οροσ το σηιρ ηµερασ πολλασ2και ειπεν κυριοσ προσ µε3ικανουσθω υµιν κυκλουν το 
οροσ τουτο επιστραφητε ουν επι βορραν4και τω λαω εντειλαι λεγων υµεισ παραπορευεσθε δια των οριων των 
αδελφων υµων υιων ησαυ οι κατοικουσιν εν σηιρ και φοβηθησονται υµασ και ευλαβηθησονται υµασ 
σφοδρα5µη συναψητε προσ αυτουσ πολεµον ου γαρ µη δω υµιν απο τησ γησ αυτων ουδε βηµα ποδοσ οτι εν 
κληρω δεδωκα τοισ υιοισ ησαυ το οροσ το σηιρ6βρωµατα αργυριου αγορασατε παρ′ αυτων και φαγεσθε και 
υδωρ µετρω ληµψεσθε παρ′ αυτων αργυριου και πιεσθε7ο γαρ κυριοσ ο θεοσ ηµων ευλογησεν σε εν παντι εργω 
των χειρων σου διαγνωθι πωσ διηλθεσ την ερηµον την µεγαλην και την φοβεραν εκεινην ιδου τεσσαρακοντα 
ετη κυριοσ ο θεοσ σου µετα σου ουκ επεδεηθησ ρηµατοσ8και παρηλθοµεν τουσ αδελφουσ ηµων υιουσ ησαυ 
τουσ κατοικουντασ εν σηιρ παρα την οδον την αραβα απο αιλων και απο γασιωνγαβερ και επιστρεψαντεσ 
παρηλθοµεν οδον ερηµον µωαβ9και ειπεν κυριοσ προσ µε µη εχθραινετε τοισ µωαβιταισ και µη συναψητε 
προσ αυτουσ πολεµον ου γαρ µη δω υµιν απο τησ γησ αυτων εν κληρω τοισ γαρ υιοισ λωτ δεδωκα την σηιρ 
κληρονοµειν10οι οµµιν προτεροι ενεκαθηντο επ′ αυτησ εθνοσ µεγα και πολυ και ισχυοντεσ ωσπερ οι 
ενακιµ11ραφαι+ν λογισθησονται και ουτοι ωσπερ οι ενακιµ και οι µωαβιται επονοµαζουσιν αυτουσ 
οµµιν12και εν σηιρ ενεκαθητο ο χορραιοσ προτερον και υιοι ησαυ απωλεσαν αυτουσ και εξετριψαν αυτουσ 
απο προσωπου αυτων και κατωκισθησαν αντ′ αυτων ον τροπον εποιησεν ισραηλ την γην τησ κληρονοµιασ 
αυτου ην δεδωκεν κυριοσ αυτοισ13νυν ουν αναστητε και απαρατε υµεισ και παραπορευεσθε την φαραγγα 
ζαρετ και παρηλθοµεν την φαραγγα ζαρετ14και αι ηµεραι ασ παρεπορευθηµεν απο καδησ βαρνη εωσ ου 
παρηλθοµεν την φαραγγα ζαρετ τριακοντα και οκτω ετη εωσ ου διεπεσεν πασα γενεα ανδρων πολεµιστων 
αποθνησκοντεσ εκ τησ παρεµβολησ καθοτι ωµοσεν αυτοισ ο θεοσ15και η χειρ του θεου ην επ′ αυτοισ 
εξαναλωσαι αυτουσ εκ τησ παρεµβολησ εωσ ου διεπεσαν16και εγενηθη επει διεπεσαν παντεσ οι ανδρεσ οι 
πολεµισται αποθνησκοντεσ εκ µεσου του λαου17και ελαλησεν κυριοσ προσ µε λεγων18συ παραπορευση 
σηµερον τα ορια µωαβ την σηιρ19και προσαξετε εγγυσ υιων αµµαν µη εχθραινετε αυτοισ και µη συναψητε 
αυτοισ εισ πολεµον ου γαρ µη δω απο τησ γησ υιων αµµαν σοι εν κληρω οτι τοισ υιοισ λωτ δεδωκα αυτην εν 
κληρω20γη ραφαι+ν λογισθησεται και γαρ επ′ αυτησ κατωκουν οι ραφαι+ν το προτερον και οι αµµανιται 
ονοµαζουσιν αυτουσ ζοµζοµµιν21εθνοσ µεγα και πολυ και δυνατωτερον υµων ωσπερ οι ενακιµ και απωλεσεν 
αυτουσ κυριοσ προ προσωπου αυτων και κατεκληρονοµησαν και κατωκισθησαν αντ′ αυτων εωσ τησ ηµερασ 
ταυτησ22ωσπερ εποιησαν τοισ υιοισ ησαυ τοισ κατοικουσιν εν σηιρ ον τροπον εξετριψαν τον χορραιον απο 
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προσωπου αυτων και κατεκληρονοµησαν και κατωκισθησαν αντ′ αυτων εωσ τησ ηµερασ ταυτησ23και οι 
ευαιοι οι κατοικουντεσ εν ασηρωθ εωσ γαζησ και οι καππαδοκεσ οι εξελθοντεσ εκ καππαδοκιασ εξετριψαν 
αυτουσ και κατωκισθησαν αντ′ αυτων24νυν ουν αναστητε και απαρατε και παρελθατε υµεισ την φαραγγα 
αρνων ιδου παραδεδωκα εισ τασ χειρασ σου τον σηων βασιλεα εσεβων τον αµορραιον και την γην αυτου 
εναρχου κληρονοµειν συναπτε προσ αυτον πολεµον25εν τη ηµερα ταυτη εναρχου δουναι τον τροµον σου και 
τον φοβον σου επι προσωπον παντων των εθνων των υποκατω του ουρανου οιτινεσ ακουσαντεσ το ονοµα σου 
ταραχθησονται και ωδινασ εξουσιν απο προσωπου σου26και απεστειλα πρεσβεισ εκ τησ ερηµου κεδαµωθ 
προσ σηων βασιλεα εσεβων λογοισ ειρηνικοισ λεγων27παρελευσοµαι δια τησ γησ σου εν τη οδω 
παρελευσοµαι ουχι εκκλινω δεξια ουδε αριστερα28βρωµατα αργυριου αποδωση µοι και φαγοµαι και υδωρ 
αργυριου αποδωση µοι και πιοµαι πλην οτι παρελευσοµαι τοισ ποσιν29καθωσ εποιησαν µοι οι υιοι ησαυ οι 
κατοικουντεσ εν σηιρ και οι µωαβιται οι κατοικουντεσ εν αροηρ εωσ παρελθω τον ιορδανην εισ την γην ην 
κυριοσ ο θεοσ ηµων διδωσιν ηµιν30και ουκ ηθελησεν σηων βασιλευσ εσεβων παρελθειν ηµασ δι′ αυτου οτι 
εσκληρυνεν κυριοσ ο θεοσ ηµων το πνευµα αυτου και κατισχυσεν την καρδιαν αυτου ινα παραδοθη εισ τασ 
χειρασ σου ωσ εν τη ηµερα ταυτη31και ειπεν κυριοσ προσ µε ιδου ηργµαι παραδουναι προ προσωπου σου τον 
σηων βασιλεα εσεβων τον αµορραιον και την γην αυτου εναρξαι κληρονοµησαι την γην αυτου32και εξηλθεν 
σηων βασιλευσ εσεβων εισ συναντησιν ηµιν αυτοσ και πασ ο λαοσ αυτου εισ πολεµον ιασσα33και παρεδωκεν 
αυτον κυριοσ ο θεοσ ηµων προ προσωπου ηµων και επαταξαµεν αυτον και τουσ υιουσ αυτου και παντα τον 
λαον αυτου34και εκρατησαµεν πασων των πολεων αυτου εν τω καιρω εκεινω και εξωλεθρευσαµεν πασαν 
πολιν εξησ και τασ γυναικασ αυτων και τα τεκνα αυτων ου κατελιποµεν ζωγρειαν35πλην τα κτηνη 
επρονοµευσαµεν και τα σκυλα των πολεων ελαβοµεν36εξ αροηρ η εστιν παρα το χειλοσ χειµαρρου αρνων και 
την πολιν την ουσαν εν τη φαραγγι και εωσ ορουσ του γαλααδ ουκ εγενηθη πολισ ητισ διεφυγεν ηµασ τασ 
πασασ παρεδωκεν κυριοσ ο θεοσ ηµων εισ τασ χειρασ ηµων37πλην εισ γην υιων αµµων ου προσηλθοµεν 
παντα τα συγκυρουντα χειµαρρου ιαβοκ και τασ πολεισ τασ εν τη ορεινη καθοτι ενετειλατο ηµιν κυριοσ ο 
θεοσ ηµων

Chapter 3
1και επιστραφεντεσ ανεβηµεν οδον την εισ βασαν και εξηλθεν ωγ βασιλευσ τησ βασαν εισ συναντησιν ηµιν 
αυτοσ και πασ ο λαοσ αυτου εισ πολεµον εισ εδραι+ν2και ειπεν κυριοσ προσ µε µη φοβηθησ αυτον οτι εισ τασ 
χειρασ σου παραδεδωκα αυτον και παντα τον λαον αυτου και πασαν την γην αυτου και ποιησεισ αυτω ωσπερ 
εποιησασ σηων βασιλει των αµορραιων οσ κατωκει εν εσεβων3και παρεδωκεν αυτον κυριοσ ο θεοσ ηµων εισ 
τασ χειρασ ηµων και τον ωγ βασιλεα τησ βασαν και παντα τον λαον αυτου και επαταξαµεν αυτον εωσ του µη 
καταλιπειν αυτου σπερµα4και εκρατησαµεν πασων των πολεων αυτου εν τω καιρω εκεινω ουκ ην πολισ ην 
ουκ ελαβοµεν παρ′ αυτων εξηκοντα πολεισ παντα τα περιχωρα αργοβ βασιλειασ ωγ εν βασαν5πασαι πολεισ 
οχυραι τειχη υψηλα πυλαι και µοχλοι πλην των πολεων των φερεζαιων των πολλων σφοδρα6εξωλεθρευσαµεν 
αυτουσ ωσπερ εποιησαµεν τον σηων βασιλεα εσεβων και εξωλεθρευσαµεν πασαν πολιν εξησ και τασ 
γυναικασ και τα παιδια7και παντα τα κτηνη και τα σκυλα των πολεων επρονοµευσαµεν εαυτοισ8και 
ελαβοµεν εν τω καιρω εκεινω την γην εκ χειρων δυο βασιλεων των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου 
απο του χειµαρρου αρνων και εωσ αερµων9οι φοινικεσ επονοµαζουσιν το αερµων σανιωρ και ο αµορραιοσ 
επωνοµασεν αυτο σανιρ10πασαι πολεισ µισωρ και πασα γαλααδ και πασα βασαν εωσ σελχα και εδραι+ν 
πολεισ βασιλειασ του ωγ εν τη βασαν11οτι πλην ωγ βασιλευσ βασαν κατελειφθη απο των ραφαι+ν ιδου η 
κλινη αυτου κλινη σιδηρα ιδου αυτη εν τη ακρα των υιων αµµων εννεα πηχων το µηκοσ αυτησ και τεσσαρων 
πηχων το ευροσ αυτησ εν πηχει ανδροσ12και την γην εκεινην εκληρονοµησαµεν εν τω καιρω εκεινω απο 
αροηρ η εστιν επι του χειλουσ χειµαρρου αρνων και το ηµισυ ορουσ γαλααδ και τασ πολεισ αυτου εδωκα τω 
ρουβην και τω γαδ13και το καταλοιπον του γαλααδ και πασαν την βασαν βασιλειαν ωγ εδωκα τω ηµισει 
φυλησ µανασση και πασαν περιχωρον αργοβ πασαν την βασαν εκεινην γη ραφαι+ν λογισθησεται14και ιαι+ρ 
υιοσ µανασση ελαβεν πασαν την περιχωρον αργοβ εωσ των οριων γαργασι και οµαχαθι επωνοµασεν αυτασ 
επι τω ονοµατι αυτου την βασαν αυωθ ιαι+ρ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ15και τω µαχιρ εδωκα την γαλααδ16και 
τω ρουβην και τω γαδ δεδωκα απο τησ γαλααδ εωσ χειµαρρου αρνων µεσον του χειµαρρου οριον και εωσ του 
ιαβοκ ο χειµαρρουσ οριον τοισ υιοισ αµµαν17και η αραβα και ο ιορδανησ οριον µαχαναρεθ και εωσ 
θαλασσησ αραβα θαλασσησ αλυκησ υπο ασηδωθ την φασγα ανατολων18και ενετειλαµην υµιν εν τω καιρω 
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εκεινω λεγων κυριοσ ο θεοσ υµων εδωκεν υµιν την γην ταυτην εν κληρω ενοπλισαµενοι προπορευεσθε προ 
προσωπου των αδελφων υµων υιων ισραηλ πασ δυνατοσ19πλην αι γυναικεσ υµων και τα τεκνα υµων και τα 
κτηνη υµων οιδα οτι πολλα κτηνη υµιν κατοικειτωσαν εν ταισ πολεσιν υµων αισ εδωκα υµιν20εωσ αν 
καταπαυση κυριοσ ο θεοσ υµων τουσ αδελφουσ υµων ωσπερ και υµασ και κατακληρονοµησουσιν και ουτοι 
την γην ην κυριοσ ο θεοσ ηµων διδωσιν αυτοισ εν τω περαν του ιορδανου και επαναστραφησεσθε εκαστοσ εισ 
την κληρονοµιαν αυτου ην εδωκα υµιν21και τω ιησοι ενετειλαµην εν τω καιρω εκεινω λεγων οι οφθαλµοι 
υµων εωρακασιν παντα οσα εποιησεν κυριοσ ο θεοσ ηµων τοισ δυσι βασιλευσι τουτοισ ουτωσ ποιησει κυριοσ 
ο θεοσ ηµων πασασ τασ βασιλειασ εφ′ ασ συ διαβαινεισ εκει22ου φοβηθησεσθε οτι κυριοσ ο θεοσ ηµων αυτοσ 
πολεµησει περι υµων23και εδεηθην κυριου εν τω καιρω εκεινω λεγων24κυριε κυριε συ ηρξω δειξαι τω σω 
θεραποντι την ισχυν σου και την δυναµιν σου και την χειρα την κραταιαν και τον βραχιονα τον υψηλον τισ 
γαρ εστιν θεοσ εν τω ουρανω η επι τησ γησ οστισ ποιησει καθα συ εποιησασ και κατα την ισχυν σου25διαβασ 
ουν οψοµαι την γην την αγαθην ταυτην την ουσαν περαν του ιορδανου το οροσ τουτο το αγαθον και τον 
αντιλιβανον26και υπερειδεν κυριοσ εµε ενεκεν υµων και ουκ εισηκουσεν µου και ειπεν κυριοσ προσ µε 
ικανουσθω σοι µη προσθησ ετι λαλησαι τον λογον τουτον27αναβηθι επι κορυφην λελαξευµενου και 
αναβλεψασ τοισ οφθαλµοισ κατα θαλασσαν και βορραν και λιβα και ανατολασ και ιδε τοισ οφθαλµοισ σου 
οτι ου διαβηση τον ιορδανην τουτον28και εντειλαι ιησοι και κατισχυσον αυτον και παρακαλεσον αυτον οτι 
ουτοσ διαβησεται προ προσωπου του λαου τουτου και αυτοσ κατακληρονοµησει αυτοισ την γην ην 
εωρακασ29και ενεκαθηµεθα εν ναπη συνεγγυσ οικου φογωρ

Chapter 4
1και νυν ισραηλ ακουε των δικαιωµατων και των κριµατων οσα εγω διδασκω υµασ σηµερον ποιειν ινα ζητε 
και πολυπλασιασθητε και εισελθοντεσ κληρονοµησητε την γην ην κυριοσ ο θεοσ των πατερων υµων διδωσιν 
υµιν2ου προσθησετε προσ το ρηµα ο εγω εντελλοµαι υµιν και ουκ αφελειτε απ′ αυτου φυλασσεσθε τασ 
εντολασ κυριου του θεου υµων οσα εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον3οι οφθαλµοι υµων εωρακασιν παντα οσα 
εποιησεν κυριοσ ο θεοσ ηµων τω βεελφεγωρ οτι πασ ανθρωποσ οστισ επορευθη οπισω βεελφεγωρ εξετριψεν 
αυτον κυριοσ ο θεοσ υµων εξ υµων4υµεισ δε οι προσκειµενοι κυριω τω θεω υµων ζητε παντεσ εν τη 
σηµερον5ιδετε δεδειχα υµιν δικαιωµατα και κρισεισ καθα ενετειλατο µοι κυριοσ ποιησαι ουτωσ εν τη γη εισ 
ην υµεισ εισπορευεσθε εκει κληρονοµειν αυτην6και φυλαξεσθε και ποιησετε οτι αυτη η σοφια υµων και η 
συνεσισ εναντιον παντων των εθνων οσοι εαν ακουσωσιν παντα τα δικαιωµατα ταυτα και ερουσιν ιδου λαοσ 
σοφοσ και επιστηµων το εθνοσ το µεγα τουτο7οτι ποιον εθνοσ µεγα ω εστιν αυτω θεοσ εγγιζων αυτοισ ωσ 
κυριοσ ο θεοσ ηµων εν πασιν οισ εαν αυτον επικαλεσωµεθα8και ποιον εθνοσ µεγα ω εστιν αυτω δικαιωµατα 
και κριµατα δικαια κατα παντα τον νοµον τουτον ον εγω διδωµι ενωπιον υµων σηµερον9προσεχε σεαυτω και 
φυλαξον την ψυχην σου σφοδρα µη επιλαθη παντασ τουσ λογουσ ουσ εωρακασιν οι οφθαλµοι σου και µη 
αποστητωσαν απο τησ καρδιασ σου πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ σου και συµβιβασεισ τουσ υιουσ σου και 
τουσ υιουσ των υιων σου10ηµεραν ην εστητε εναντιον κυριου του θεου υµων εν χωρηβ τη ηµερα τησ 
εκκλησιασ οτε ειπεν κυριοσ προσ µε εκκλησιασον προσ µε τον λαον και ακουσατωσαν τα ρηµατα µου οπωσ 
µαθωσιν φοβεισθαι µε πασασ τασ ηµερασ ασ αυτοι ζωσιν επι τησ γησ και τουσ υιουσ αυτων διδαξωσιν11και 
προσηλθετε και εστητε υπο το οροσ και το οροσ εκαιετο πυρι εωσ του ουρανου σκοτοσ γνοφοσ θυελλα φωνη 
µεγαλη12και ελαλησεν κυριοσ προσ υµασ εκ µεσου του πυροσ φωνην ρηµατων υµεισ ηκουσατε και οµοιωµα 
ουκ ειδετε αλλ′ η φωνην13και ανηγγειλεν υµιν την διαθηκην αυτου ην ενετειλατο υµιν ποιειν τα δεκα ρηµατα 
και εγραψεν αυτα επι δυο πλακασ λιθινασ14και εµοι ενετειλατο κυριοσ εν τω καιρω εκεινω διδαξαι υµασ 
δικαιωµατα και κρισεισ ποιειν αυτα υµασ επι τησ γησ εισ ην υµεισ εισπορευεσθε εκει κληρονοµειν 
αυτην15και φυλαξεσθε σφοδρα τασ ψυχασ υµων οτι ουκ ειδετε οµοιωµα εν τη ηµερα η ελαλησεν κυριοσ προσ 
υµασ εν χωρηβ εν τω ορει εκ µεσου του πυροσ16µη ανοµησητε και ποιησητε υµιν εαυτοισ γλυπτον οµοιωµα 
πασαν εικονα οµοιωµα αρσενικου η θηλυκου17οµοιωµα παντοσ κτηνουσ των οντων επι τησ γησ οµοιωµα 
παντοσ ορνεου πτερωτου ο πεταται υπο τον ουρανον18οµοιωµα παντοσ ερπετου ο ερπει επι τησ γησ οµοιωµα 
παντοσ ιχθυοσ οσα εστιν εν τοισ υδασιν υποκατω τησ γησ19και µη αναβλεψασ εισ τον ουρανον και ιδων τον 
ηλιον και την σεληνην και τουσ αστερασ και παντα τον κοσµον του ουρανου πλανηθεισ προσκυνησησ 
αυτοισ και λατρευσησ αυτοισ α απενειµεν κυριοσ ο θεοσ σου αυτα πασιν τοισ εθνεσιν τοισ υποκατω του 
ουρανου20υµασ δε ελαβεν ο θεοσ και εξηγαγεν υµασ εκ τησ καµινου τησ σιδηρασ εξ αιγυπτου ειναι αυτω 
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λαον εγκληρον ωσ εν τη ηµερα ταυτη21και κυριοσ εθυµωθη µοι περι των λεγοµενων υφ′ υµων και ωµοσεν ινα 
µη διαβω τον ιορδανην τουτον και ινα µη εισελθω εισ την γην ην κυριοσ ο θεοσ διδωσιν σοι εν κληρω22εγω 
γαρ αποθνησκω εν τη γη ταυτη και ου διαβαινω τον ιορδανην τουτον υµεισ δε διαβαινετε και κληρονοµησετε 
την γην την αγαθην ταυτην23προσεχετε υµεισ µη επιλαθησθε την διαθηκην κυριου του θεου υµων ην διεθετο 
προσ υµασ και ποιησητε υµιν εαυτοισ γλυπτον οµοιωµα παντων ων συνεταξεν κυριοσ ο θεοσ σου24οτι κυριοσ 
ο θεοσ σου πυρ καταναλισκον εστιν θεοσ ζηλωτησ25εαν δε γεννησησ υιουσ και υιουσ των υιων σου και 
χρονισητε επι τησ γησ και ανοµησητε και ποιησητε γλυπτον οµοιωµα παντοσ και ποιησητε τα πονηρα 
εναντιον κυριου του θεου υµων παροργισαι αυτον26διαµαρτυροµαι υµιν σηµερον τον τε ουρανον και την γην 
οτι απωλεια απολεισθε απο τησ γησ εισ ην υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην εκει κληρονοµησαι αυτην ουχι 
πολυχρονιειτε ηµερασ επ′ αυτησ αλλ′ η εκτριβη εκτριβησεσθε27και διασπερει κυριοσ υµασ εν πασιν τοισ 
εθνεσιν και καταλειφθησεσθε ολιγοι αριθµω εν τοισ εθνεσιν εισ ουσ εισαξει κυριοσ υµασ εκει28και 
λατρευσετε εκει θεοισ ετεροισ εργοισ χειρων ανθρωπων ξυλοισ και λιθοισ οι ουκ οψονται ουδε µη ακουσωσιν 
ουτε µη φαγωσιν ουτε µη οσφρανθωσιν29και ζητησετε εκει κυριον τον θεον υµων και ευρησετε οταν 
εκζητησητε αυτον εξ ολησ τησ καρδιασ σου και εξ ολησ τησ ψυχησ σου εν τη θλιψει σου30και ευρησουσιν σε 
παντεσ οι λογοι ουτοι επ′ εσχατω των ηµερων και επιστραφηση προσ κυριον τον θεον σου και εισακουση τησ 
φωνησ αυτου31οτι θεοσ οικτιρµων κυριοσ ο θεοσ σου ουκ εγκαταλειψει σε ουδε µη εκτριψει σε ουκ επιλησεται 
την διαθηκην των πατερων σου ην ωµοσεν αυτοισ32επερωτησατε ηµερασ προτερασ τασ γενοµενασ προτερασ 
σου απο τησ ηµερασ ησ εκτισεν ο θεοσ ανθρωπον επι τησ γησ και επι το ακρον του ουρανου εωσ ακρου του 
ουρανου ει γεγονεν κατα το ρηµα το µεγα τουτο ει ηκουσται τοιουτο33ει ακηκοεν εθνοσ φωνην θεου ζωντοσ 
λαλουντοσ εκ µεσου του πυροσ ον τροπον ακηκοασ συ και εζησασ34ει επειρασεν ο θεοσ εισελθων λαβειν 
εαυτω εθνοσ εκ µεσου εθνουσ εν πειρασµω και εν σηµειοισ και εν τερασιν και εν πολεµω και εν χειρι κραταια 
και εν βραχιονι υψηλω και εν οραµασιν µεγαλοισ κατα παντα οσα εποιησεν κυριοσ ο θεοσ ηµων εν αιγυπτω 
ενωπιον σου βλεποντοσ35ωστε ειδησαι σε οτι κυριοσ ο θεοσ σου ουτοσ θεοσ εστιν και ουκ εστιν ετι πλην 
αυτου36εκ του ουρανου ακουστη εγενετο η φωνη αυτου παιδευσαι σε και επι τησ γησ εδειξεν σοι το πυρ αυτου 
το µεγα και τα ρηµατα αυτου ηκουσασ εκ µεσου του πυροσ37δια το αγαπησαι αυτον τουσ πατερασ σου και 
εξελεξατο το σπερµα αυτων µετ′ αυτουσ υµασ και εξηγαγεν σε αυτοσ εν τη ισχυι αυτου τη µεγαλη εξ 
αιγυπτου38εξολεθρευσαι εθνη µεγαλα και ισχυροτερα σου προ προσωπου σου εισαγαγειν σε δουναι σοι την 
γην αυτων κληρονοµειν καθωσ εχεισ σηµερον39και γνωση σηµερον και επιστραφηση τη διανοια οτι κυριοσ ο 
θεοσ σου ουτοσ θεοσ εν τω ουρανω ανω και επι τησ γησ κατω και ουκ εστιν ετι πλην αυτου40και φυλαξη τα 
δικαιωµατα αυτου και τασ εντολασ αυτου οσασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ινα ευ σοι γενηται και τοισ 
υιοισ σου µετα σε οπωσ µακροηµεροι γενησθε επι τησ γησ ησ κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι πασασ τασ 
ηµερασ41τοτε αφωρισεν µωυσησ τρεισ πολεισ περαν του ιορδανου απο ανατολων ηλιου42φυγειν εκει τον 
φονευτην οσ αν φονευση τον πλησιον ουκ ειδωσ και ουτοσ ου µισων αυτον προ τησ εχθεσ και τριτησ και 
καταφευξεται εισ µιαν των πολεων τουτων και ζησεται43την βοσορ εν τη ερηµω εν τη γη τη πεδινη τω ρουβην 
και την ραµωθ εν γαλααδ τω γαδδι και την γαυλων εν βασαν τω µανασση44ουτοσ ο νοµοσ ον παρεθετο 
µωυσησ ενωπιον υιων ισραηλ45ταυτα τα µαρτυρια και τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα ελαλησεν µωυσησ 
τοισ υιοισ ισραηλ εν τη ερηµω εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπτου46εν τω περαν του ιορδανου εν φαραγγι 
εγγυσ οικου φογωρ εν γη σηων βασιλεωσ των αµορραιων οσ κατωκει εν εσεβων ουσ επαταξεν µωυσησ και οι 
υιοι ισραηλ εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπτου47και εκληρονοµησαν την γην αυτου και την γην ωγ βασιλεωσ 
τησ βασαν δυο βασιλεων των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου κατ′ ανατολασ ηλιου48απο αροηρ η 
εστιν επι του χειλουσ χειµαρρου αρνων και επι του ορουσ του σηων ο εστιν αερµων49πασαν την αραβα περαν 
του ιορδανου κατ′ ανατολασ ηλιου υπο ασηδωθ την λαξευτην

Chapter 5
1και εκαλεσεν µωυσησ παντα ισραηλ και ειπεν προσ αυτουσ ακουε ισραηλ τα δικαιωµατα και τα κριµατα 
οσα εγω λαλω εν τοισ ωσιν υµων εν τη ηµερα ταυτη και µαθησεσθε αυτα και φυλαξεσθε ποιειν αυτα2κυριοσ ο 
θεοσ υµων διεθετο προσ υµασ διαθηκην εν χωρηβ3ουχι τοισ πατρασιν υµων διεθετο κυριοσ την διαθηκην 
ταυτην αλλ′ η προσ υµασ υµεισ ωδε παντεσ ζωντεσ σηµερον4προσωπον κατα προσωπον ελαλησεν κυριοσ 
προσ υµασ εν τω ορει εκ µεσου του πυροσ5καγω ειστηκειν ανα µεσον κυριου και υµων εν τω καιρω εκεινω 
αναγγειλαι υµιν τα ρηµατα κυριου οτι εφοβηθητε απο προσωπου του πυροσ και ουκ ανεβητε εισ το οροσ 
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λεγων6εγω κυριοσ ο θεοσ σου ο εξαγαγων σε εκ γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ7ουκ εσονται σοι θεοι ετεροι 
προ προσωπου µου8ου ποιησεισ σεαυτω ειδωλον ουδε παντοσ οµοιωµα οσα εν τω ουρανω ανω και οσα εν τη 
γη κατω και οσα εν τοισ υδασιν υποκατω τησ γησ9ου προσκυνησεισ αυτοισ ουδε µη λατρευσησ αυτοισ οτι 
εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ σου θεοσ ζηλωτησ αποδιδουσ αµαρτιασ πατερων επι τεκνα επι τριτην και τεταρτην 
γενεαν τοισ µισουσιν µε10και ποιων ελεοσ εισ χιλιαδασ τοισ αγαπωσιν µε και τοισ φυλασσουσιν τα 
προσταγµατα µου11ου ληµψη το ονοµα κυριου του θεου σου επι µαταιω ου γαρ µη καθαριση κυριοσ τον 
λαµβανοντα το ονοµα αυτου επι µαταιω12φυλαξαι την ηµεραν των σαββατων αγιαζειν αυτην ον τροπον 
ενετειλατο σοι κυριοσ ο θεοσ σου13εξ ηµερασ εργα και ποιησεισ παντα τα εργα σου14τη δε ηµερα τη εβδοµη 
σαββατα κυριω τω θεω σου ου ποιησεισ εν αυτη παν εργον συ και οι υιοι σου και η θυγατηρ σου ο παισ σου 
και η παιδισκη σου ο βουσ σου και το υποζυγιον σου και παν κτηνοσ σου και ο προσηλυτοσ ο παροικων εν 
σοι ινα αναπαυσηται ο παισ σου και η παιδισκη σου ωσπερ και συ15και µνησθηση οτι οικετησ ησθα εν γη 
αιγυπτω και εξηγαγεν σε κυριοσ ο θεοσ σου εκειθεν εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω δια τουτο 
συνεταξεν σοι κυριοσ ο θεοσ σου ωστε φυλασσεσθαι την ηµεραν των σαββατων και αγιαζειν αυτην16τιµα τον 
πατερα σου και την µητερα σου ον τροπον ενετειλατο σοι κυριοσ ο θεοσ σου ινα ευ σοι γενηται και ινα 
µακροχρονιοσ γενη επι τησ γησ ησ κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι17ου µοιχευσεισ18ου φονευσεισ19ου 
κλεψεισ20ου ψευδοµαρτυρησεισ κατα του πλησιον σου µαρτυριαν ψευδη21ουκ επιθυµησεισ την γυναικα του 
πλησιον σου ουκ επιθυµησεισ την οικιαν του πλησιον σου ουτε τον αγρον αυτου ουτε τον παιδα αυτου ουτε 
την παιδισκην αυτου ουτε του βοοσ αυτου ουτε του υποζυγιου αυτου ουτε παντοσ κτηνουσ αυτου ουτε οσα 
τω πλησιον σου εστιν22τα ρηµατα ταυτα ελαλησεν κυριοσ προσ πασαν συναγωγην υµων εν τω ορει εκ µεσου 
του πυροσ σκοτοσ γνοφοσ θυελλα φωνη µεγαλη και ου προσεθηκεν και εγραψεν αυτα επι δυο πλακασ λιθινασ 
και εδωκεν µοι23και εγενετο ωσ ηκουσατε την φωνην εκ µεσου του πυροσ και το οροσ εκαιετο πυρι και 
προσηλθετε προσ µε παντεσ οι ηγουµενοι των φυλων υµων και η γερουσια υµων24και ελεγετε ιδου εδειξεν ηµιν 
κυριοσ ο θεοσ ηµων την δοξαν αυτου και την φωνην αυτου ηκουσαµεν εκ µεσου του πυροσ εν τη ηµερα ταυτη 
ειδοµεν οτι λαλησει ο θεοσ προσ ανθρωπον και ζησεται25και νυν µη αποθανωµεν οτι εξαναλωσει ηµασ το πυρ 
το µεγα τουτο εαν προσθωµεθα ηµεισ ακουσαι την φωνην κυριου του θεου ηµων ετι και αποθανουµεθα26τισ 
γαρ σαρξ ητισ ηκουσεν φωνην θεου ζωντοσ λαλουντοσ εκ µεσου του πυροσ ωσ ηµεισ και ζησεται27προσελθε 
συ και ακουσον οσα εαν ειπη κυριοσ ο θεοσ ηµων και συ λαλησεισ προσ ηµασ παντα οσα αν λαληση κυριοσ 
ο θεοσ ηµων προσ σε και ακουσοµεθα και ποιησοµεν28και ηκουσεν κυριοσ την φωνην των λογων υµων 
λαλουντων προσ µε και ειπεν κυριοσ προσ µε ηκουσα την φωνην των λογων του λαου τουτου οσα ελαλησαν 
προσ σε ορθωσ παντα οσα ελαλησαν29τισ δωσει ουτωσ ειναι την καρδιαν αυτων εν αυτοισ ωστε φοβεισθαι µε 
και φυλασσεσθαι τασ εντολασ µου πασασ τασ ηµερασ ινα ευ η αυτοισ και τοισ υιοισ αυτων δι′ 
αιωνοσ30βαδισον ειπον αυτοισ αποστραφητε υµεισ εισ τουσ οικουσ υµων31συ δε αυτου στηθι µετ′ εµου και 
λαλησω προσ σε τασ εντολασ και τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα διδαξεισ αυτουσ και ποιειτωσαν εν τη 
γη ην εγω διδωµι αυτοισ εν κληρω32και φυλαξεσθε ποιειν ον τροπον ενετειλατο σοι κυριοσ ο θεοσ σου ουκ 
εκκλινειτε εισ δεξια ουδε εισ αριστερα33κατα πασαν την οδον ην ενετειλατο σοι κυριοσ ο θεοσ σου 
πορευεσθαι εν αυτη οπωσ καταπαυση σε και ευ σοι η και µακροηµερευσητε επι τησ γησ ησ κληρονοµησετε

Chapter 6
1και αυται αι εντολαι και τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ ηµων διδαξαι υµασ 
ποιειν ουτωσ εν τη γη εισ ην υµεισ εισπορευεσθε εκει κληρονοµησαι αυτην2ινα φοβησθε κυριον τον θεον 
υµων φυλασσεσθαι παντα τα δικαιωµατα αυτου και τασ εντολασ αυτου οσασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον συ 
και οι υιοι σου και οι υιοι των υιων σου πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ σου ινα µακροηµερευσητε3και 
ακουσον ισραηλ και φυλαξαι ποιειν οπωσ ευ σοι η και ινα πληθυνθητε σφοδρα καθαπερ ελαλησεν κυριοσ ο 
θεοσ των πατερων σου δουναι σοι γην ρεουσαν γαλα και µελι4και ταυτα τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα 
ενετειλατο κυριοσ τοισ υιοισ ισραηλ εν τη ερηµω εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπτου ακουε ισραηλ κυριοσ ο 
θεοσ ηµων κυριοσ εισ εστιν5και αγαπησεισ κυριον τον θεον σου εξ ολησ τησ καρδιασ σου και εξ ολησ τησ 
ψυχησ σου και εξ ολησ τησ δυναµεωσ σου6και εσται τα ρηµατα ταυτα οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον εν τη 
καρδια σου και εν τη ψυχη σου7και προβιβασεισ αυτα τουσ υιουσ σου και λαλησεισ εν αυτοισ καθηµενοσ εν 
οικω και πορευοµενοσ εν οδω και κοιταζοµενοσ και διανισταµενοσ8και αφαψεισ αυτα εισ σηµειον επι τησ 
χειροσ σου και εσται ασαλευτον προ οφθαλµων σου9και γραψετε αυτα επι τασ φλιασ των οικιων υµων και 
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των πυλων υµων10και εσται οταν εισαγαγη σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ την γην ην ωµοσεν τοισ πατρασιν σου τω 
αβρααµ και ισαακ και ιακωβ δουναι σοι πολεισ µεγαλασ και καλασ ασ ουκ ωκοδοµησασ11οικιασ πληρεισ 
παντων αγαθων ασ ουκ ενεπλησασ λακκουσ λελατοµηµενουσ ουσ ουκ εξελατοµησασ αµπελωνασ και 
ελαιωνασ ουσ ου κατεφυτευσασ και φαγων και εµπλησθεισ12προσεχε σεαυτω µη επιλαθη κυριου του θεου 
σου του εξαγαγοντοσ σε εκ γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ13κυριον τον θεον σου φοβηθηση και αυτω 
λατρευσεισ και προσ αυτον κολληθηση και τω ονοµατι αυτου οµη14ου πορευσεσθε οπισω θεων ετερων απο 
των θεων των εθνων των περικυκλω υµων15οτι θεοσ ζηλωτησ κυριοσ ο θεοσ σου εν σοι µη οργισθεισ θυµωθη 
κυριοσ ο θεοσ σου εν σοι και εξολεθρευση σε απο προσωπου τησ γησ16ουκ εκπειρασεισ κυριον τον θεον σου 
ον τροπον εξεπειρασασθε εν τω πειρασµω17φυλασσων φυλαξη τασ εντολασ κυριου του θεου σου τα µαρτυρια 
και τα δικαιωµατα οσα ενετειλατο σοι18και ποιησεισ το αρεστον και το καλον εναντιον κυριου του θεου υµων 
ινα ευ σοι γενηται και εισελθησ και κληρονοµησησ την γην την αγαθην ην ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν 
υµων19εκδιωξαι παντασ τουσ εχθρουσ σου προ προσωπου σου καθα ελαλησεν20και εσται οταν ερωτηση σε ο 
υιοσ σου αυριον λεγων τι εστιν τα µαρτυρια και τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ 
ηµων ηµιν21και ερεισ τω υιω σου οικεται ηµεν τω φαραω εν γη αιγυπτω και εξηγαγεν ηµασ κυριοσ εκειθεν εν 
χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω22και εδωκεν κυριοσ σηµεια και τερατα µεγαλα και πονηρα εν αιγυπτω 
εν φαραω και εν τω οικω αυτου ενωπιον ηµων23και ηµασ εξηγαγεν εκειθεν ινα εισαγαγη ηµασ δουναι ηµιν την 
γην ταυτην ην ωµοσεν δουναι τοισ πατρασιν ηµων24και ενετειλατο ηµιν κυριοσ ποιειν παντα τα δικαιωµατα 
ταυτα φοβεισθαι κυριον τον θεον ηµων ινα ευ η ηµιν πασασ τασ ηµερασ ινα ζωµεν ωσπερ και σηµερον25και 
ελεηµοσυνη εσται ηµιν εαν φυλασσωµεθα ποιειν πασασ τασ εντολασ ταυτασ εναντιον κυριου του θεου ηµων 
καθα ενετειλατο ηµιν κυριοσ

Chapter 7
1εαν δε εισαγαγη σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ την γην εισ ην εισπορευη εκει κληρονοµησαι και εξαρει εθνη 
µεγαλα απο προσωπου σου τον χετταιον και γεργεσαιον και αµορραιον και χαναναιον και φερεζαιον και 
ευαιον και ιεβουσαιον επτα εθνη πολλα και ισχυροτερα υµων2και παραδωσει αυτουσ κυριοσ ο θεοσ σου εισ 
τασ χειρασ σου και παταξεισ αυτουσ αφανισµω αφανιεισ αυτουσ ου διαθηση προσ αυτουσ διαθηκην ουδε µη 
ελεησητε αυτουσ3ουδε µη γαµβρευσητε προσ αυτουσ την θυγατερα σου ου δωσεισ τω υιω αυτου και την 
θυγατερα αυτου ου ληµψη τω υιω σου4αποστησει γαρ τον υιον σου απ′ εµου και λατρευσει θεοισ ετεροισ και 
οργισθησεται θυµω κυριοσ εισ υµασ και εξολεθρευσει σε το ταχοσ5αλλ′ ουτωσ ποιησετε αυτοισ τουσ βωµουσ 
αυτων καθελειτε και τασ στηλασ αυτων συντριψετε και τα αλση αυτων εκκοψετε και τα γλυπτα των θεων 
αυτων κατακαυσετε πυρι6οτι λαοσ αγιοσ ει κυριω τω θεω σου και σε προειλατο κυριοσ ο θεοσ σου ειναι σε 
αυτω λαον περιουσιον παρα παντα τα εθνη οσα επι προσωπου τησ γησ7ουχ οτι πολυπληθειτε παρα παντα τα 
εθνη προειλατο κυριοσ υµασ και εξελεξατο υµασ υµεισ γαρ εστε ολιγοστοι παρα παντα τα εθνη8αλλα παρα το 
αγαπαν κυριον υµασ και διατηρων τον ορκον ον ωµοσεν τοισ πατρασιν υµων εξηγαγεν κυριοσ υµασ εν χειρι 
κραταια και εν βραχιονι υψηλω και ελυτρωσατο εξ οικου δουλειασ εκ χειροσ φαραω βασιλεωσ αιγυπτου9και 
γνωση οτι κυριοσ ο θεοσ σου ουτοσ θεοσ θεοσ πιστοσ ο φυλασσων διαθηκην και ελεοσ τοισ αγαπωσιν αυτον 
και τοισ φυλασσουσιν τασ εντολασ αυτου εισ χιλιασ γενεασ10και αποδιδουσ τοισ µισουσιν κατα προσωπον 
εξολεθρευσαι αυτουσ και ουχι βραδυνει τοισ µισουσιν κατα προσωπον αποδωσει αυτοισ11και φυλαξη τασ 
εντολασ και τα δικαιωµατα και τα κριµατα ταυτα οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ποιειν12και εσται ηνικα 
αν ακουσητε παντα τα δικαιωµατα ταυτα και φυλαξητε και ποιησητε αυτα και διαφυλαξει κυριοσ ο θεοσ σου 
σοι την διαθηκην και το ελεοσ ο ωµοσεν τοισ πατρασιν υµων13και αγαπησει σε και ευλογησει σε και πληθυνει 
σε και ευλογησει τα εκγονα τησ κοιλιασ σου και τον καρπον τησ γησ σου τον σιτον σου και τον οινον σου και 
το ελαιον σου τα βουκολια των βοων σου και τα ποιµνια των προβατων σου επι τησ γησ ησ ωµοσεν κυριοσ 
τοισ πατρασιν σου δουναι σοι14ευλογητοσ εση παρα παντα τα εθνη ουκ εσται εν υµιν αγονοσ ουδε στειρα και 
εν τοισ κτηνεσιν σου15και περιελει κυριοσ απο σου πασαν µαλακιαν και πασασ νοσουσ αιγυπτου τασ 
πονηρασ ασ εωρακασ και οσα εγνωσ ουκ επιθησει επι σε και επιθησει αυτα επι παντασ τουσ µισουντασ 
σε16και φαγη παντα τα σκυλα των εθνων α κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι ου φεισεται ο οφθαλµοσ σου επ′ 
αυτοισ και ου λατρευσεισ τοισ θεοισ αυτων οτι σκωλον τουτο εστιν σοι17εαν δε λεγησ εν τη διανοια σου οτι 
πολυ το εθνοσ τουτο η εγω πωσ δυνησοµαι εξολεθρευσαι αυτουσ18ου φοβηθηση αυτουσ µνεια µνησθηση οσα 
εποιησεν κυριοσ ο θεοσ σου τω φαραω και πασι τοισ αιγυπτιοισ19τουσ πειρασµουσ τουσ µεγαλουσ ουσ 
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ειδοσαν οι οφθαλµοι σου τα σηµεια και τα τερατα τα µεγαλα εκεινα την χειρα την κραταιαν και τον βραχιονα 
τον υψηλον ωσ εξηγαγεν σε κυριοσ ο θεοσ σου ουτωσ ποιησει κυριοσ ο θεοσ ηµων πασιν τοισ εθνεσιν ουσ συ 
φοβη απο προσωπου αυτων20και τασ σφηκιασ αποστελει κυριοσ ο θεοσ σου εισ αυτουσ εωσ αν εκτριβωσιν οι 
καταλελειµµενοι και οι κεκρυµµενοι απο σου21ου τρωθηση απο προσωπου αυτων οτι κυριοσ ο θεοσ σου εν 
σοι θεοσ µεγασ και κραταιοσ22και καταναλωσει κυριοσ ο θεοσ σου τα εθνη ταυτα απο προσωπου σου κατα 
µικρον µικρον ου δυνηση εξαναλωσαι αυτουσ το ταχοσ ινα µη γενηται η γη ερηµοσ και πληθυνθη επι σε τα 
θηρια τα αγρια23και παραδωσει αυτουσ κυριοσ ο θεοσ σου εισ τασ χειρασ σου και απολεσει αυτουσ απωλεια 
µεγαλη εωσ αν εξολεθρευση αυτουσ24και παραδωσει τουσ βασιλεισ αυτων εισ τασ χειρασ υµων και 
απολειται το ονοµα αυτων εκ του τοπου εκεινου ουκ αντιστησεται ουδεισ κατα προσωπον σου εωσ αν 
εξολεθρευσησ αυτουσ25τα γλυπτα των θεων αυτων κατακαυσετε πυρι ουκ επιθυµησεισ αργυριον ουδε 
χρυσιον απ′ αυτων και ου ληµψη σεαυτω µη πταισησ δι′ αυτο οτι βδελυγµα κυριω τω θεω σου εστιν26και ουκ 
εισοισεισ βδελυγµα εισ τον οικον σου και εση αναθηµα ωσπερ τουτο προσοχθισµατι προσοχθιεισ και 
βδελυγµατι βδελυξη οτι αναθηµα εστιν

Chapter 8
1πασασ τασ εντολασ ασ εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον φυλαξεσθε ποιειν ινα ζητε και πολυπλασιασθητε και 
εισελθητε και κληρονοµησητε την γην ην κυριοσ ο θεοσ υµων ωµοσεν τοισ πατρασιν υµων2και µνησθηση 
πασαν την οδον ην ηγαγεν σε κυριοσ ο θεοσ σου εν τη ερηµω οπωσ αν κακωση σε και εκπειραση σε και 
διαγνωσθη τα εν τη καρδια σου ει φυλαξη τασ εντολασ αυτου η ου3και εκακωσεν σε και ελιµαγχονησεν σε 
και εψωµισεν σε το µαννα ο ουκ ειδησαν οι πατερεσ σου ινα αναγγειλη σοι οτι ουκ επ′ αρτω µονω ζησεται ο 
ανθρωποσ αλλ′ επι παντι ρηµατι τω εκπορευοµενω δια στοµατοσ θεου ζησεται ο ανθρωποσ4τα ιµατια σου ου 
κατετριβη απο σου οι ποδεσ σου ουκ ετυλωθησαν ιδου τεσσαρακοντα ετη5και γνωση τη καρδια σου οτι ωσ ει 
τισ παιδευσαι ανθρωποσ τον υιον αυτου ουτωσ κυριοσ ο θεοσ σου παιδευσει σε6και φυλαξη τασ εντολασ 
κυριου του θεου σου πορευεσθαι εν ταισ οδοισ αυτου και φοβεισθαι αυτον7ο γαρ κυριοσ ο θεοσ σου εισαγει 
σε εισ γην αγαθην και πολλην ου χειµαρροι υδατων και πηγαι αβυσσων εκπορευοµεναι δια των πεδιων και δια 
των ορεων8γη πυρου και κριθησ αµπελοι συκαι ροαι γη ελαιασ ελαιου και µελιτοσ9γη εφ′ ησ ου µετα 
πτωχειασ φαγη τον αρτον σου και ουκ ενδεηθηση ουδεν επ′ αυτησ γη ησ οι λιθοι σιδηροσ και εκ των ορεων 
αυτησ µεταλλευσεισ χαλκον10και φαγη και εµπλησθηση και ευλογησεισ κυριον τον θεον σου επι τησ γησ τησ 
αγαθησ ησ εδωκεν σοι11προσεχε σεαυτω µη επιλαθη κυριου του θεου σου του µη φυλαξαι τασ εντολασ αυτου 
και τα κριµατα και τα δικαιωµατα αυτου οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον12µη φαγων και εµπλησθεισ και 
οικιασ καλασ οικοδοµησασ και κατοικησασ εν αυταισ13και των βοων σου και των προβατων σου 
πληθυνθεντων σοι αργυριου και χρυσιου πληθυνθεντοσ σοι και παντων οσων σοι εσται πληθυνθεντων 
σοι14υψωθησ τη καρδια και επιλαθη κυριου του θεου σου του εξαγαγοντοσ σε εκ γησ αιγυπτου εξ οικου 
δουλειασ15του αγαγοντοσ σε δια τησ ερηµου τησ µεγαλησ και τησ φοβερασ εκεινησ ου οφισ δακνων και 
σκορπιοσ και διψα ου ουκ ην υδωρ του εξαγαγοντοσ σοι εκ πετρασ ακροτοµου πηγην υδατοσ16του 
ψωµισαντοσ σε το µαννα εν τη ερηµω ο ουκ ειδησαν οι πατερεσ σου ινα κακωση σε και εκπειραση σε και ευ 
σε ποιηση επ′ εσχατων των ηµερων σου17µη ειπησ εν τη καρδια σου η ισχυσ µου και το κρατοσ τησ χειροσ 
µου εποιησεν µοι την δυναµιν την µεγαλην ταυτην18και µνησθηση κυριου του θεου σου οτι αυτοσ σοι 
διδωσιν ισχυν του ποιησαι δυναµιν και ινα στηση την διαθηκην αυτου ην ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν σου 
ωσ σηµερον19και εσται εαν ληθη επιλαθη κυριου του θεου σου και πορευθησ οπισω θεων ετερων και 
λατρευσησ αυτοισ και προσκυνησησ αυτοισ διαµαρτυροµαι υµιν σηµερον τον τε ουρανον και την γην οτι 
απωλεια απολεισθε20καθα και τα λοιπα εθνη οσα κυριοσ απολλυει προ προσωπου υµων ουτωσ απολεισθε 
ανθ′ ων ουκ ηκουσατε τησ φωνησ κυριου του θεου υµων

Chapter 9
1ακουε ισραηλ συ διαβαινεισ σηµερον τον ιορδανην εισελθειν κληρονοµησαι εθνη µεγαλα και ισχυροτερα 
µαλλον η υµεισ πολεισ µεγαλασ και τειχηρεισ εωσ του ουρανου2λαον µεγαν και πολυν και ευµηκη υιουσ 
ενακ ουσ συ οισθα και συ ακηκοασ τισ αντιστησεται κατα προσωπον υιων ενακ3και γνωση σηµερον οτι 
κυριοσ ο θεοσ σου ουτοσ προπορευεται προ προσωπου σου πυρ καταναλισκον εστιν ουτοσ εξολεθρευσει 
αυτουσ και ουτοσ αποστρεψει αυτουσ απο προσωπου σου και απολεισ αυτουσ καθαπερ ειπεν σοι κυριοσ4µη 
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ειπησ εν τη καρδια σου εν τω εξαναλωσαι κυριον τον θεον σου τα εθνη ταυτα απο προσωπου σου λεγων δια 
τασ δικαιοσυνασ µου εισηγαγεν µε κυριοσ κληρονοµησαι την γην την αγαθην ταυτην αλλα δια την ασεβειαν 
των εθνων τουτων κυριοσ εξολεθρευσει αυτουσ προ προσωπου σου5ουχι δια την δικαιοσυνην σου ουδε δια 
την οσιοτητα τησ καρδιασ σου συ εισπορευη κληρονοµησαι την γην αυτων αλλα δια την ασεβειαν των εθνων 
τουτων κυριοσ εξολεθρευσει αυτουσ απο προσωπου σου και ινα στηση την διαθηκην αυτου ην ωµοσεν τοισ 
πατρασιν υµων τω αβρααµ και τω ισαακ και τω ιακωβ6και γνωση σηµερον οτι ουχι δια τασ δικαιοσυνασ σου 
κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι την γην την αγαθην ταυτην κληρονοµησαι οτι λαοσ σκληροτραχηλοσ 
ει7µνησθητι µη επιλαθη οσα παρωξυνασ κυριον τον θεον σου εν τη ερηµω αφ′ ησ ηµερασ εξηλθετε εξ 
αιγυπτου εωσ ηλθετε εισ τον τοπον τουτον απειθουντεσ διετελειτε τα προσ κυριον8και εν χωρηβ παρωξυνατε 
κυριον και εθυµωθη κυριοσ εφ′ υµιν εξολεθρευσαι υµασ9αναβαινοντοσ µου εισ το οροσ λαβειν τασ πλακασ 
τασ λιθινασ πλακασ διαθηκησ ασ διεθετο κυριοσ προσ υµασ και κατεγινοµην εν τω ορει τεσσαρακοντα 
ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ αρτον ουκ εφαγον και υδωρ ουκ επιον10και εδωκεν κυριοσ εµοι τασ δυο 
πλακασ τασ λιθινασ γεγραµµενασ εν τω δακτυλω του θεου και επ′ αυταισ εγεγραπτο παντεσ οι λογοι ουσ 
ελαλησεν κυριοσ προσ υµασ εν τω ορει ηµερα εκκλησιασ11και εγενετο δια τεσσαρακοντα ηµερων και 
τεσσαρακοντα νυκτων εδωκεν κυριοσ εµοι τασ δυο πλακασ τασ λιθινασ πλακασ διαθηκησ12και ειπεν κυριοσ 
προσ µε αναστηθι καταβηθι το ταχοσ εντευθεν οτι ηνοµησεν ο λαοσ σου ουσ εξηγαγεσ εκ γησ αιγυπτου 
παρεβησαν ταχυ εκ τησ οδου ησ ενετειλω αυτοισ εποιησαν εαυτοισ χωνευµα13και ειπεν κυριοσ προσ µε 
λελαληκα προσ σε απαξ και δισ λεγων εωρακα τον λαον τουτον και ιδου λαοσ σκληροτραχηλοσ εστιν14εασον 
µε εξολεθρευσαι αυτουσ και εξαλειψω το ονοµα αυτων υποκατωθεν του ουρανου και ποιησω σε εισ εθνοσ 
µεγα και ισχυρον και πολυ µαλλον η τουτο15και επιστρεψασ κατεβην εκ του ορουσ και το οροσ εκαιετο πυρι 
και αι δυο πλακεσ επι ταισ δυσι χερσιν µου16και ιδων οτι ηµαρτετε εναντιον κυριου του θεου υµων και 
εποιησατε υµιν εαυτοισ χωνευτον και παρεβητε απο τησ οδου ησ ενετειλατο υµιν κυριοσ17και επιλαβοµενοσ 
των δυο πλακων ερριψα αυτασ απο των δυο χειρων µου και συνετριψα εναντιον υµων18και εδεηθην εναντιον 
κυριου δευτερον καθαπερ και το προτερον τεσσαρακοντα ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ αρτον ουκ 
εφαγον και υδωρ ουκ επιον περι πασων των αµαρτιων υµων ων ηµαρτετε ποιησαι το πονηρον εναντιον κυριου 
του θεου υµων παροξυναι αυτον19και εκφοβοσ ειµι δια την οργην και τον θυµον οτι παρωξυνθη κυριοσ εφ′ 
υµιν εξολεθρευσαι υµασ και εισηκουσεν κυριοσ εµου και εν τω καιρω τουτω20και επι ααρων εθυµωθη κυριοσ 
σφοδρα εξολεθρευσαι αυτον και ηυξαµην και περι ααρων εν τω καιρω εκεινω21και την αµαρτιαν υµων ην 
εποιησατε τον µοσχον ελαβον αυτον και κατεκαυσα αυτον εν πυρι και συνεκοψα αυτον καταλεσασ σφοδρα 
εωσ ου εγενετο λεπτον και εγενηθη ωσει κονιορτοσ και ερριψα τον κονιορτον εισ τον χειµαρρουν τον 
καταβαινοντα εκ του ορουσ22και εν τω εµπυρισµω και εν τω πειρασµω και εν τοισ µνηµασιν τησ επιθυµιασ 
παροξυνοντεσ ητε κυριον τον θεον υµων23και οτε εξαπεστειλεν κυριοσ υµασ εκ καδησ βαρνη λεγων αναβητε 
και κληρονοµησατε την γην ην διδωµι υµιν και ηπειθησατε τω ρηµατι κυριου του θεου υµων και ουκ 
επιστευσατε αυτω και ουκ εισηκουσατε τησ φωνησ αυτου24απειθουντεσ ητε τα προσ κυριον απο τησ ηµερασ 
ησ εγνωσθη υµιν25και εδεηθην εναντιον κυριου τεσσαρακοντα ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ οσασ 
εδεηθην ειπεν γαρ κυριοσ εξολεθρευσαι υµασ26και ευξαµην προσ τον θεον και ειπα κυριε κυριε βασιλευ των 
θεων µη εξολεθρευσησ τον λαον σου και την µεριδα σου ην ελυτρωσω εν τη ισχυι σου τη µεγαλη ουσ 
εξηγαγεσ εκ γησ αιγυπτου εν τη ισχυι σου τη µεγαλη και εν τη χειρι σου τη κραταια και εν τω βραχιονι σου τω 
υψηλω27µνησθητι αβρααµ και ισαακ και ιακωβ των θεραποντων σου οισ ωµοσασ κατα σεαυτου µη 
επιβλεψησ επι την σκληροτητα του λαου τουτου και τα ασεβηµατα και τα αµαρτηµατα αυτων28µη ειπωσιν οι 
κατοικουντεσ την γην οθεν εξηγαγεσ ηµασ εκειθεν λεγοντεσ παρα το µη δυνασθαι κυριον εισαγαγειν αυτουσ 
εισ την γην ην ειπεν αυτοισ και παρα το µισησαι αυτουσ εξηγαγεν αυτουσ αποκτειναι εν τη ερηµω29και ουτοι 
λαοσ σου και κληροσ σου ουσ εξηγαγεσ εκ γησ αιγυπτου εν τη ισχυι σου τη µεγαλη και εν τω βραχιονι σου τω 
υψηλω

Chapter 10
1εν εκεινω τω καιρω ειπεν κυριοσ προσ µε λαξευσον σεαυτω δυο πλακασ λιθινασ ωσπερ τασ πρωτασ και 
αναβηθι προσ µε εισ το οροσ και ποιησεισ σεαυτω κιβωτον ξυλινην2και γραψω επι τασ πλακασ τα ρηµατα α 
ην εν ταισ πλαξιν ταισ πρωταισ ασ συνετριψασ και εµβαλεισ αυτασ εισ την κιβωτον3και εποιησα κιβωτον εκ 
ξυλων ασηπτων και ελαξευσα τασ δυο πλακασ τασ λιθινασ ωσ αι πρωται και ανεβην εισ το οροσ και αι δυο 
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πλακεσ επι ταισ χερσιν µου4και εγραψεν επι τασ πλακασ κατα την γραφην την πρωτην τουσ δεκα λογουσ ουσ 
ελαλησεν κυριοσ προσ υµασ εν τω ορει εκ µεσου του πυροσ και εδωκεν αυτασ κυριοσ εµοι5και επιστρεψασ 
κατεβην εκ του ορουσ και ενεβαλον τασ πλακασ εισ την κιβωτον ην εποιησα και ησαν εκει καθα ενετειλατο 
µοι κυριοσ6και οι υιοι ισραηλ απηραν εκ βηρωθ υιων ιακιµ µισαδαι εκει απεθανεν ααρων και εταφη εκει και 
ιερατευσεν ελεαζαρ υιοσ αυτου αντ′ αυτου7εκειθεν απηραν εισ γαδγαδ και απο γαδγαδ εισ ετεβαθα γη 
χειµαρροι υδατων8εν εκεινω τω καιρω διεστειλεν κυριοσ την φυλην την λευι αιρειν την κιβωτον τησ διαθηκησ 
κυριου παρεσταναι εναντι κυριου λειτουργειν και επευχεσθαι επι τω ονοµατι αυτου εωσ τησ ηµερασ 
ταυτησ9δια τουτο ουκ εστιν τοισ λευιταισ µερισ και κληροσ εν τοισ αδελφοισ αυτων κυριοσ αυτοσ κληροσ 
αυτου καθα ειπεν αυτω10καγω ειστηκειν εν τω ορει τεσσαρακοντα ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ και 
εισηκουσεν κυριοσ εµου και εν τω καιρω τουτω και ουκ ηθελησεν κυριοσ εξολεθρευσαι υµασ11και ειπεν 
κυριοσ προσ µε βαδιζε απαρον εναντιον του λαου τουτου και εισπορευεσθωσαν και κληρονοµειτωσαν την 
γην ην ωµοσα τοισ πατρασιν αυτων δουναι αυτοισ12και νυν ισραηλ τι κυριοσ ο θεοσ σου αιτειται παρα σου 
αλλ′ η φοβεισθαι κυριον τον θεον σου πορευεσθαι εν πασαισ ταισ οδοισ αυτου και αγαπαν αυτον και 
λατρευειν κυριω τω θεω σου εξ ολησ τησ καρδιασ σου και εξ ολησ τησ ψυχησ σου13φυλασσεσθαι τασ 
εντολασ κυριου του θεου σου και τα δικαιωµατα αυτου οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ινα ευ σοι η14ιδου 
κυριου του θεου σου ο ουρανοσ και ο ουρανοσ του ουρανου η γη και παντα οσα εστιν εν αυτη15πλην τουσ 
πατερασ υµων προειλατο κυριοσ αγαπαν αυτουσ και εξελεξατο το σπερµα αυτων µετ′ αυτουσ υµασ παρα 
παντα τα εθνη κατα την ηµεραν ταυτην16και περιτεµεισθε την σκληροκαρδιαν υµων και τον τραχηλον υµων 
ου σκληρυνειτε ετι17ο γαρ κυριοσ ο θεοσ υµων ουτοσ θεοσ των θεων και κυριοσ των κυριων ο θεοσ ο µεγασ 
και ισχυροσ και ο φοβεροσ οστισ ου θαυµαζει προσωπον ουδ′ ου µη λαβη δωρον18ποιων κρισιν προσηλυτω 
και ορφανω και χηρα και αγαπα τον προσηλυτον δουναι αυτω αρτον και ιµατιον19και αγαπησετε τον 
προσηλυτον προσηλυτοι γαρ ητε εν γη αιγυπτω20κυριον τον θεον σου φοβηθηση και αυτω λατρευσεισ και 
προσ αυτον κολληθηση και τω ονοµατι αυτου οµη21ουτοσ καυχηµα σου και ουτοσ θεοσ σου οστισ εποιησεν 
εν σοι τα µεγαλα και τα ενδοξα ταυτα α ειδοσαν οι οφθαλµοι σου22εν εβδοµηκοντα ψυχαισ κατεβησαν οι 
πατερεσ σου εισ αιγυπτον νυνι δε εποιησεν σε κυριοσ ο θεοσ σου ωσει τα αστρα του ουρανου τω πληθει

Chapter 11
1και αγαπησεισ κυριον τον θεον σου και φυλαξη τα φυλαγµατα αυτου και τα δικαιωµατα αυτου και τασ 
κρισεισ αυτου πασασ τασ ηµερασ2και γνωσεσθε σηµερον οτι ουχι τα παιδια υµων οσοι ουκ οιδασιν ουδε 
ειδοσαν την παιδειαν κυριου του θεου σου και τα µεγαλεια αυτου και την χειρα την κραταιαν και τον 
βραχιονα τον υψηλον3και τα σηµεια αυτου και τα τερατα αυτου οσα εποιησεν εν µεσω αιγυπτου φαραω 
βασιλει αιγυπτου και παση τη γη αυτου4και οσα εποιησεν την δυναµιν των αιγυπτιων τα αρµατα αυτων και 
την ιππον αυτων ωσ επεκλυσεν το υδωρ τησ θαλασσησ τησ ερυθρασ επι προσωπου αυτων καταδιωκοντων 
αυτων εκ των οπισω υµων και απωλεσεν αυτουσ κυριοσ εωσ τησ σηµερον ηµερασ5και οσα εποιησεν υµιν εν 
τη ερηµω εωσ ηλθετε εισ τον τοπον τουτον6και οσα εποιησεν τω δαθαν και αβιρων υιοισ ελιαβ υιου ρουβην 
ουσ ανοιξασα η γη το στοµα αυτησ κατεπιεν αυτουσ και τουσ οικουσ αυτων και τασ σκηνασ αυτων και 
πασαν αυτων την υποστασιν την µετ′ αυτων εν µεσω παντοσ ισραηλ7οτι οι οφθαλµοι υµων εωρακαν παντα τα 
εργα κυριου τα µεγαλα οσα εποιησεν υµιν σηµερον8και φυλαξεσθε πασασ τασ εντολασ αυτου οσασ εγω 
εντελλοµαι σοι σηµερον ινα ζητε και πολυπλασιασθητε και εισελθοντεσ κληρονοµησητε την γην εισ ην υµεισ 
διαβαινετε τον ιορδανην εκει κληρονοµησαι αυτην9ινα µακροηµερευσητε επι τησ γησ ησ ωµοσεν κυριοσ τοισ 
πατρασιν υµων δουναι αυτοισ και τω σπερµατι αυτων µετ′ αυτουσ γην ρεουσαν γαλα και µελι10εστιν γαρ η γη 
εισ ην εισπορευη εκει κληρονοµησαι αυτην ουχ ωσπερ η γη αιγυπτου εστιν οθεν εκπεπορευσθε εκειθεν οταν 
σπειρωσιν τον σπορον και ποτιζωσιν τοισ ποσιν ωσει κηπον λαχανειασ11η δε γη εισ ην εισπορευη εκει 
κληρονοµησαι αυτην γη ορεινη και πεδινη εκ του υετου του ουρανου πιεται υδωρ12γη ην κυριοσ ο θεοσ σου 
επισκοπειται αυτην δια παντοσ οι οφθαλµοι κυριου του θεου σου επ′ αυτησ απ′ αρχησ του ενιαυτου και εωσ 
συντελειασ του ενιαυτου13εαν δε ακοη εισακουσητε πασασ τασ εντολασ αυτου οσασ εγω εντελλοµαι σοι 
σηµερον αγαπαν κυριον τον θεον σου και λατρευειν αυτω εξ ολησ τησ καρδιασ σου και εξ ολησ τησ ψυχησ 
σου14και δωσει τον υετον τη γη σου καθ′ ωραν προιµον και οψιµον και εισοισεισ τον σιτον σου και τον οινον 
σου και το ελαιον σου15και δωσει χορτασµατα εν τοισ αγροισ σου τοισ κτηνεσιν σου και φαγων και 
εµπλησθεισ16προσεχε σεαυτω µη πλατυνθη η καρδια σου και παραβητε και λατρευσητε θεοισ ετεροισ και 
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προσκυνησητε αυτοισ17και θυµωθεισ οργη κυριοσ εφ′ υµιν και συσχη τον ουρανον και ουκ εσται υετοσ και η 
γη ου δωσει τον καρπον αυτησ και απολεισθε εν ταχει απο τησ γησ τησ αγαθησ ησ εδωκεν ο κυριοσ υµιν18και 
εµβαλειτε τα ρηµατα ταυτα εισ την καρδιαν υµων και εισ την ψυχην υµων και αφαψετε αυτα εισ σηµειον επι 
τησ χειροσ υµων και εσται ασαλευτον προ οφθαλµων υµων19και διδαξετε αυτα τα τεκνα υµων λαλειν αυτα 
καθηµενουσ εν οικω και πορευοµενουσ εν οδω και κοιταζοµενουσ και διανισταµενουσ20και γραψετε αυτα επι 
τασ φλιασ των οικιων υµων και των πυλων υµων21ινα πολυηµερευσητε και αι ηµεραι των υιων υµων επι τησ 
γησ ησ ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν υµων δουναι αυτοισ καθωσ αι ηµεραι του ουρανου επι τησ γησ22και 
εσται εαν ακοη ακουσητε πασασ τασ εντολασ ταυτασ οσασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ποιειν αγαπαν 
κυριον τον θεον ηµων και πορευεσθαι εν πασαισ ταισ οδοισ αυτου και προσκολλασθαι αυτω23και εκβαλει 
κυριοσ παντα τα εθνη ταυτα απο προσωπου υµων και κληρονοµησετε εθνη µεγαλα και ισχυροτερα µαλλον η 
υµεισ24παντα τον τοπον ου εαν πατηση το ιχνοσ του ποδοσ υµων υµιν εσται απο τησ ερηµου και αντιλιβανου 
και απο του ποταµου του µεγαλου ποταµου ευφρατου και εωσ τησ θαλασσησ τησ επι δυσµων εσται τα ορια 
σου25ουκ αντιστησεται ουδεισ κατα προσωπον υµων τον τροµον υµων και τον φοβον υµων επιθησει κυριοσ ο 
θεοσ υµων επι προσωπον πασησ τησ γησ εφ′ ησ εαν επιβητε επ′ αυτησ ον τροπον ελαλησεν κυριοσ προσ 
υµασ26ιδου εγω διδωµι ενωπιον υµων σηµερον ευλογιαν και καταραν27την ευλογιαν εαν ακουσητε τασ 
εντολασ κυριου του θεου υµων ασ εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον28και τασ καταρασ εαν µη ακουσητε τασ 
εντολασ κυριου του θεου υµων οσασ εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον και πλανηθητε απο τησ οδου ησ 
ενετειλαµην υµιν πορευθεντεσ λατρευειν θεοισ ετεροισ ουσ ουκ οιδατε29και εσται οταν εισαγαγη σε κυριοσ ο 
θεοσ σου εισ την γην εισ ην διαβαινεισ εκει κληρονοµησαι αυτην και δωσεισ την ευλογιαν επ′ οροσ γαριζιν 
και την καταραν επ′ οροσ γαιβαλ30ουκ ιδου ταυτα περαν του ιορδανου οπισω οδον δυσµων ηλιου εν γη 
χανααν το κατοικουν επι δυσµων εχοµενον του γολγολ πλησιον τησ δρυοσ τησ υψηλησ31υµεισ γαρ διαβαινετε 
τον ιορδανην εισελθοντεσ κληρονοµησαι την γην ην κυριοσ ο θεοσ υµων διδωσιν υµιν εν κληρω πασασ τασ 
ηµερασ και κληρονοµησετε αυτην και κατοικησετε εν αυτη32και φυλαξεσθε του ποιειν παντα τα 
προσταγµατα αυτου και τασ κρισεισ ταυτασ οσασ εγω διδωµι ενωπιον υµων σηµερον

Chapter 12
1και ταυτα τα προσταγµατα και αι κρισεισ ασ φυλαξετε του ποιειν επι τησ γησ ησ κυριοσ ο θεοσ των πατερων 
υµων διδωσιν υµιν εν κληρω πασασ τασ ηµερασ ασ υµεισ ζητε επι τησ γησ2απωλεια απολειτε παντασ τουσ 
τοπουσ εν οισ ελατρευσαν εκει τοισ θεοισ αυτων ουσ υµεισ κληρονοµειτε αυτουσ επι των ορεων των υψηλων 
και επι των θινων και υποκατω δενδρου δασεοσ3και κατασκαψετε τουσ βωµουσ αυτων και συντριψετε τασ 
στηλασ αυτων και τα αλση αυτων εκκοψετε και τα γλυπτα των θεων αυτων κατακαυσετε πυρι και απολειται 
το ονοµα αυτων εκ του τοπου εκεινου4ου ποιησετε ουτωσ κυριω τω θεω υµων5αλλ′ η εισ τον τοπον ον αν 
εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ υµων εν µια των φυλων υµων επονοµασαι το ονοµα αυτου εκει επικληθηναι και 
εκζητησετε και εισελευσεσθε εκει6και οισετε εκει τα ολοκαυτωµατα υµων και τα θυσιασµατα υµων και τασ 
απαρχασ υµων και τασ ευχασ υµων και τα εκουσια υµων και τα πρωτοτοκα των βοων υµων και των 
προβατων υµων7και φαγεσθε εκει εναντιον κυριου του θεου υµων και ευφρανθησεσθε επι πασιν ου αν την 
χειρα επιβαλητε υµεισ και οι οικοι υµων καθοτι ευλογησεν σε κυριοσ ο θεοσ σου8ου ποιησετε παντα α ηµεισ 
ποιουµεν ωδε σηµερον εκαστοσ το αρεστον ενωπιον αυτου9ου γαρ ηκατε εωσ του νυν εισ την καταπαυσιν και 
εισ την κληρονοµιαν ην κυριοσ ο θεοσ υµων διδωσιν υµιν10και διαβησεσθε τον ιορδανην και κατοικησετε επι 
τησ γησ ησ κυριοσ ο θεοσ υµων κατακληρονοµει υµιν και καταπαυσει υµασ απο παντων των εχθρων υµων 
των κυκλω και κατοικησετε µετα ασφαλειασ11και εσται ο τοποσ ον αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ υµων 
επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει εκει οισετε παντα οσα εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον τα ολοκαυτωµατα 
υµων και τα θυσιασµατα υµων και τα επιδεκατα υµων και τασ απαρχασ των χειρων υµων και τα δοµατα 
υµων και παν εκλεκτον των δωρων υµων οσα εαν ευξησθε τω θεω υµων12και ευφρανθησεσθε εναντιον κυριου 
του θεου υµων υµεισ και οι υιοι υµων και αι θυγατερεσ υµων οι παιδεσ υµων και αι παιδισκαι υµων και ο 
λευιτησ ο επι των πυλων υµων οτι ουκ εστιν αυτω µερισ ουδε κληροσ µεθ′ υµων13προσεχε σεαυτω µη 
ανενεγκησ τα ολοκαυτωµατα σου εν παντι τοπω ου εαν ιδησ14αλλ′ η εισ τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριοσ ο 
θεοσ σου αυτον εν µια των φυλων σου εκει ανοισεισ τα ολοκαυτωµατα σου και εκει ποιησεισ παντα οσα εγω 
εντελλοµαι σοι σηµερον15αλλ′ η εν παση επιθυµια σου θυσεισ και φαγη κρεα κατα την ευλογιαν κυριου του 
θεου σου ην εδωκεν σοι εν παση πολει ο ακαθαρτοσ εν σοι και ο καθαροσ επι το αυτο φαγεται αυτο ωσ 
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δορκαδα η ελαφον16πλην το αιµα ου φαγεσθε επι την γην εκχεειτε αυτο ωσ υδωρ17ου δυνηση φαγειν εν ταισ 
πολεσιν σου το επιδεκατον του σιτου σου και του οινου σου και του ελαιου σου τα πρωτοτοκα των βοων σου 
και των προβατων σου και πασασ ευχασ οσασ αν ευξησθε και τασ οµολογιασ υµων και τασ απαρχασ των 
χειρων υµων18αλλ′ η εναντιον κυριου του θεου σου φαγη αυτα εν τω τοπω ω αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου 
αυτω συ και ο υιοσ σου και η θυγατηρ σου ο παισ σου και η παιδισκη σου και ο προσηλυτοσ ο εν ταισ 
πολεσιν υµων και ευφρανθηση εναντιον κυριου του θεου σου επι παντα ου αν επιβαλησ την χειρα 
σου19προσεχε σεαυτω µη εγκαταλιπησ τον λευιτην παντα τον χρονον οσον εαν ζησ επι τησ γησ20εαν δε 
εµπλατυνη κυριοσ ο θεοσ σου τα ορια σου καθαπερ ελαλησεν σοι και ερεισ φαγοµαι κρεα εαν επιθυµηση η 
ψυχη σου ωστε φαγειν κρεα εν παση επιθυµια τησ ψυχησ σου φαγη κρεα21εαν δε µακροτερον απεχη σου ο 
τοποσ ον αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει και θυσεισ απο των βοων σου και 
απο των προβατων σου ων αν δω ο θεοσ σοι ον τροπον ενετειλαµην σοι και φαγη εν ταισ πολεσιν σου κατα 
την επιθυµιαν τησ ψυχησ σου22ωσ εσθεται η δορκασ και η ελαφοσ ουτωσ φαγη αυτο ο ακαθαρτοσ εν σοι και 
ο καθαροσ ωσαυτωσ εδεται23προσεχε ισχυρωσ του µη φαγειν αιµα οτι το αιµα αυτου ψυχη ου βρωθησεται η 
ψυχη µετα των κρεων24ου φαγεσθε επι την γην εκχεειτε αυτο ωσ υδωρ25ου φαγη αυτο ινα ευ σοι γενηται και 
τοισ υιοισ σου µετα σε εαν ποιησησ το καλον και το αρεστον εναντιον κυριου του θεου σου26πλην τα αγια 
σου εαν γενηται σοι και τασ ευχασ σου λαβων ηξεισ εισ τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου 
επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει27και ποιησεισ τα ολοκαυτωµατα σου τα κρεα ανοισεισ επι το θυσιαστηριον 
κυριου του θεου σου το δε αιµα των θυσιων σου προσχεεισ προσ την βασιν του θυσιαστηριου κυριου του 
θεου σου τα δε κρεα φαγη28φυλασσου και ακουε και ποιησεισ παντασ τουσ λογουσ ουσ εγω εντελλοµαι σοι 
ινα ευ σοι γενηται και τοισ υιοισ σου δι′ αιωνοσ εαν ποιησησ το καλον και το αρεστον εναντιον κυριου του 
θεου σου29εαν δε εξολεθρευση κυριοσ ο θεοσ σου τα εθνη εισ ουσ συ εισπορευη εκει κληρονοµησαι την γην 
αυτων απο προσωπου σου και κατακληρονοµησησ αυτουσ και κατοικησησ εν τη γη αυτων30προσεχε σεαυτω 
µη εκζητησησ επακολουθησαι αυτοισ µετα το εξολεθρευθηναι αυτουσ απο προσωπου σου ου µη εκζητησησ 
τουσ θεουσ αυτων λεγων πωσ ποιουσιν τα εθνη ταυτα τοισ θεοισ αυτων ποιησω καγω31ου ποιησεισ ουτωσ 
κυριω τω θεω σου τα γαρ βδελυγµατα α κυριοσ εµισησεν εποιησαν τοισ θεοισ αυτων οτι τουσ υιουσ αυτων 
και τασ θυγατερασ αυτων κατακαιουσιν εν πυρι τοισ θεοισ αυτων

Chapter 13
1παν ρηµα ο εγω εντελλοµαι σοι σηµερον τουτο φυλαξη ποιειν ου προσθησεισ επ′ αυτο ουδε αφελεισ απ′ 
αυτου2εαν δε αναστη εν σοι προφητησ η ενυπνιαζοµενοσ ενυπνιον και δω σοι σηµειον η τερασ3και ελθη το 
σηµειον η το τερασ ο ελαλησεν προσ σε λεγων πορευθωµεν και λατρευσωµεν θεοισ ετεροισ ουσ ουκ 
οιδατε4ουκ ακουσεσθε των λογων του προφητου εκεινου η του ενυπνιαζοµενου το ενυπνιον εκεινο οτι 
πειραζει κυριοσ ο θεοσ υµασ ειδεναι ει αγαπατε κυριον τον θεον υµων εξ ολησ τησ καρδιασ υµων και εξ ολησ 
τησ ψυχησ υµων5οπισω κυριου του θεου υµων πορευεσθε και αυτον φοβηθησεσθε και τασ εντολασ αυτου 
φυλαξεσθε και τησ φωνησ αυτου ακουσεσθε και αυτω προστεθησεσθε6και ο προφητησ εκεινοσ η ο το 
ενυπνιον ενυπνιαζοµενοσ εκεινοσ αποθανειται ελαλησεν γαρ πλανησαι σε απο κυριου του θεου σου του 
εξαγαγοντοσ σε εκ γησ αιγυπτου του λυτρωσαµενου σε εκ τησ δουλειασ εξωσαι σε εκ τησ οδου ησ ενετειλατο 
σοι κυριοσ ο θεοσ σου πορευεσθαι εν αυτη και αφανιεισ τον πονηρον εξ υµων αυτων7εαν δε παρακαλεση σε ο 
αδελφοσ σου εκ πατροσ σου η εκ µητροσ σου η ο υιοσ σου η η θυγατηρ σου η η γυνη η εν κολπω σου η ο 
φιλοσ ο ισοσ τησ ψυχησ σου λαθρα λεγων βαδισωµεν και λατρευσωµεν θεοισ ετεροισ ουσ ουκ ηδεισ συ και οι 
πατερεσ σου8απο των θεων των εθνων των περικυκλω υµων των εγγιζοντων σοι η των µακραν απο σου απ′ 
ακρου τησ γησ εωσ ακρου τησ γησ9ου συνθελησεισ αυτω και ουκ εισακουση αυτου και ου φεισεται ο 
οφθαλµοσ σου επ′ αυτω ουκ επιποθησεισ επ′ αυτω ουδ′ ου µη σκεπασησ αυτον10αναγγελλων αναγγελεισ περι 
αυτου αι χειρεσ σου εσονται επ′ αυτον εν πρωτοισ αποκτειναι αυτον και αι χειρεσ παντοσ του λαου επ′ 
εσχατω11και λιθοβολησουσιν αυτον εν λιθοισ και αποθανειται οτι εζητησεν αποστησαι σε απο κυριου του 
θεου σου του εξαγαγοντοσ σε εκ γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ12και πασ ισραηλ ακουσασ φοβηθησεται και 
ου προσθησουσιν ετι ποιησαι κατα το ρηµα το πονηρον τουτο εν υµιν13εαν δε ακουσησ εν µια των πολεων 
σου ων κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι κατοικειν σε εκει λεγοντων14εξηλθοσαν ανδρεσ παρανοµοι εξ υµων και 
απεστησαν παντασ τουσ κατοικουντασ την πολιν αυτων λεγοντεσ πορευθωµεν και λατρευσωµεν θεοισ 
ετεροισ ουσ ουκ ηδειτε15και ερωτησεισ και εραυνησεισ σφοδρα και ιδου αληθησ σαφωσ ο λογοσ γεγενηται το 
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βδελυγµα τουτο εν υµιν16αναιρων ανελεισ παντασ τουσ κατοικουντασ εν τη πολει εκεινη εν φονω µαχαιρασ 
αναθεµατι αναθεµατιειτε αυτην και παντα τα εν αυτη17και παντα τα σκυλα αυτησ συναξεισ εισ τασ διοδουσ 
αυτησ και εµπρησεισ την πολιν εν πυρι και παντα τα σκυλα αυτησ πανδηµει εναντιον κυριου του θεου σου 
και εσται αοικητοσ εισ τον αιωνα ουκ ανοικοδοµηθησεται ετι18ου προσκολληθησεται εν τη χειρι σου ουδεν 
απο του αναθεµατοσ ινα αποστραφη κυριοσ απο θυµου τησ οργησ αυτου και δωσει σοι ελεοσ και ελεησει σε 
και πληθυνει σε ον τροπον ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν σου19εαν ακουσησ τησ φωνησ κυριου του θεου σου 
φυλασσειν πασασ τασ εντολασ αυτου οσασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ποιειν το καλον και το αρεστον 
εναντιον κυριου του θεου σου

Chapter 14
1υιοι εστε κυριου του θεου υµων ου φοιβησετε ουκ επιθησετε φαλακρωµα ανα µεσον των οφθαλµων υµων επι 
νεκρω2οτι λαοσ αγιοσ ει κυριω τω θεω σου και σε εξελεξατο κυριοσ ο θεοσ σου γενεσθαι σε αυτω λαον 
περιουσιον απο παντων των εθνων των επι προσωπου τησ γησ3ου φαγεσθε παν βδελυγµα4ταυτα τα κτηνη α 
φαγεσθε µοσχον εκ βοων και αµνον εκ προβατων και χιµαρον εξ αιγων5ελαφον και δορκαδα και βουβαλον και 
τραγελαφον και πυγαργον ορυγα και καµηλοπαρδαλιν6παν κτηνοσ διχηλουν οπλην και ονυχιστηρασ 
ονυχιζον δυο χηλων και αναγον µηρυκισµον εν τοισ κτηνεσιν ταυτα φαγεσθε7και ταυτα ου φαγεσθε απο των 
αναγοντων µηρυκισµον και απο των διχηλουντων τασ οπλασ και ονυχιζοντων ονυχιστηρασ τον καµηλον και 
δασυποδα και χοιρογρυλλιον οτι αναγουσιν µηρυκισµον και οπλην ου διχηλουσιν ακαθαρτα ταυτα υµιν 
εστιν8και τον υν οτι διχηλει οπλην τουτο και ονυχιζει ονυχασ οπλησ και τουτο µηρυκισµον ου µαρυκαται 
ακαθαρτον τουτο υµιν απο των κρεων αυτων ου φαγεσθε και των θνησιµαιων αυτων ουχ αψεσθε9και ταυτα 
φαγεσθε απο παντων των εν τοισ υδασιν παντα οσα εστιν εν αυτοισ πτερυγια και λεπιδεσ φαγεσθε10και παντα 
οσα ουκ εστιν αυτοισ πτερυγια και λεπιδεσ ου φαγεσθε ακαθαρτα υµιν εστιν11παν ορνεον καθαρον 
φαγεσθε12και ταυτα ου φαγεσθε απ′ αυτων τον αετον και τον γρυπα και τον αλιαιετον13και τον γυπα και τον 
ικτινα και τα οµοια αυτω14και παντα κορακα και τα οµοια αυτω15και στρουθον και γλαυκα και λαρον16και 
ερωδιον και κυκνον και ιβιν17και καταρακτην και ιερακα και τα οµοια αυτω και εποπα και νυκτικορακα18και 
πελεκανα και χαραδριον και τα οµοια αυτω και πορφυριωνα και νυκτεριδα19παντα τα ερπετα των πετεινων 
ακαθαρτα ταυτα εστιν υµιν ου φαγεσθε απ′ αυτων20παν πετεινον καθαρον φαγεσθε21παν θνησιµαιον ου 
φαγεσθε τω παροικω τω εν ταισ πολεσιν σου δοθησεται και φαγεται η αποδωση τω αλλοτριω οτι λαοσ αγιοσ ει 
κυριω τω θεω σου ουχ εψησεισ αρνα εν γαλακτι µητροσ αυτου22δεκατην αποδεκατωσεισ παντοσ γενηµατοσ 
του σπερµατοσ σου το γενηµα του αγρου σου ενιαυτον κατ′ ενιαυτον23και φαγη αυτο εναντι κυριου του θεου 
σου εν τω τοπω ω αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει οισετε τα επιδεκατα του 
σιτου σου και του οινου σου και του ελαιου σου τα πρωτοτοκα των βοων σου και των προβατων σου ινα 
µαθησ φοβεισθαι κυριον τον θεον σου πασασ τασ ηµερασ24εαν δε µακραν γενηται απο σου η οδοσ και µη 
δυνη αναφερειν αυτα οτι µακραν απο σου ο τοποσ ον αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου επικληθηναι το ονοµα 
αυτου εκει οτι ευλογησει σε κυριοσ ο θεοσ σου25και αποδωση αυτα αργυριου και ληµψη το αργυριον εν ταισ 
χερσιν σου και πορευση εισ τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου αυτον26και δωσεισ το αργυριον επι 
παντοσ ου εαν επιθυµη η ψυχη σου επι βουσι η επι προβατοισ επι οινω η επι σικερα η επι παντοσ ου εαν 
επιθυµη η ψυχη σου και φαγη εκει εναντιον κυριου του θεου σου και ευφρανθηση συ και ο οικοσ σου27και ο 
λευιτησ ο εν ταισ πολεσιν σου οτι ουκ εστιν αυτω µερισ ουδε κληροσ µετα σου28µετα τρια ετη εξοισεισ παν το 
επιδεκατον των γενηµατων σου εν τω ενιαυτω εκεινω θησεισ αυτο εν ταισ πολεσιν σου29και ελευσεται ο 
λευιτησ οτι ουκ εστιν αυτω µερισ ουδε κληροσ µετα σου και ο προσηλυτοσ και ο ορφανοσ και η χηρα η εν 
ταισ πολεσιν σου και φαγονται και εµπλησθησονται ινα ευλογηση σε κυριοσ ο θεοσ σου εν πασιν τοισ εργοισ 
οισ εαν ποιησ

Chapter 15
1δι′ επτα ετων ποιησεισ αφεσιν2και ουτωσ το προσταγµα τησ αφεσεωσ αφησεισ παν χρεοσ ιδιον ο οφειλει σοι ο 
πλησιον και τον αδελφον σου ουκ απαιτησεισ οτι επικεκληται αφεσισ κυριω τω θεω σου3τον αλλοτριον 
απαιτησεισ οσα εαν η σοι παρ′ αυτω του αδελφου σου αφεσιν ποιησεισ του χρεουσ σου4οτι ουκ εσται εν σοι 
ενδεησ οτι ευλογων ευλογησει σε κυριοσ ο θεοσ σου εν τη γη η κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι εν κληρω 
κατακληρονοµησαι αυτην5εαν δε ακοη εισακουσητε τησ φωνησ κυριου του θεου υµων φυλασσειν και ποιειν 
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πασασ τασ εντολασ ταυτασ οσασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον6οτι κυριοσ ο θεοσ σου ευλογησεν σε ον τροπον 
ελαλησεν σοι και δανιεισ εθνεσιν πολλοισ συ δε ου δανιη και αρξεισ συ εθνων πολλων σου δε ουκ 
αρξουσιν7εαν δε γενηται εν σοι ενδεησ των αδελφων σου εν µια των πολεων σου εν τη γη η κυριοσ ο θεοσ σου 
διδωσιν σοι ουκ αποστερξεισ την καρδιαν σου ουδ′ ου µη συσφιγξησ την χειρα σου απο του αδελφου σου του 
επιδεοµενου8ανοιγων ανοιξεισ τασ χειρασ σου αυτω δανειον δανιεισ αυτω οσον επιδεεται καθ′ οσον 
ενδεειται9προσεχε σεαυτω µη γενηται ρηµα κρυπτον εν τη καρδια σου ανοµηµα λεγων εγγιζει το ετοσ το 
εβδοµον ετοσ τησ αφεσεωσ και πονηρευσηται ο οφθαλµοσ σου τω αδελφω σου τω επιδεοµενω και ου δωσεισ 
αυτω και βοησεται κατα σου προσ κυριον και εσται εν σοι αµαρτια µεγαλη10διδουσ δωσεισ αυτω και δανειον 
δανιεισ αυτω οσον επιδεεται και ου λυπηθηση τη καρδια σου διδοντοσ σου αυτω οτι δια το ρηµα τουτο 
ευλογησει σε κυριοσ ο θεοσ σου εν πασιν τοισ εργοισ και εν πασιν ου αν επιβαλησ την χειρα σου11ου γαρ µη 
εκλιπη ενδεησ απο τησ γησ δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο λεγων ανοιγων ανοιξεισ τασ 
χειρασ σου τω αδελφω σου τω πενητι και τω επιδεοµενω τω επι τησ γησ σου12εαν δε πραθη σοι ο αδελφοσ σου 
ο εβραιοσ η η εβραια δουλευσει σοι εξ ετη και τω εβδοµω εξαποστελεισ αυτον ελευθερον απο σου13οταν δε 
εξαποστελλησ αυτον ελευθερον απο σου ουκ εξαποστελεισ αυτον κενον14εφοδιον εφοδιασεισ αυτον απο των 
προβατων σου και απο του σιτου σου και απο τησ ληνου σου καθα ευλογησεν σε κυριοσ ο θεοσ σου δωσεισ 
αυτω15και µνησθηση οτι οικετησ ησθα εν γη αιγυπτου και ελυτρωσατο σε κυριοσ ο θεοσ σου εκειθεν δια 
τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο16εαν δε λεγη προσ σε ουκ εξελευσοµαι απο σου οτι ηγαπηκεν 
σε και την οικιαν σου οτι ευ αυτω εστιν παρα σοι17και ληµψη το οπητιον και τρυπησεισ το ωτιον αυτου προσ 
την θυραν και εσται σοι οικετησ εισ τον αιωνα και την παιδισκην σου ποιησεισ ωσαυτωσ18ου σκληρον εσται 
εναντιον σου εξαποστελλοµενων αυτων ελευθερων απο σου οτι εφετιον µισθον του µισθωτου εδουλευσεν σοι 
εξ ετη και ευλογησει σε κυριοσ ο θεοσ σου εν πασιν οισ εαν ποιησ19παν πρωτοτοκον ο εαν τεχθη εν τοισ 
βουσιν σου και εν τοισ προβατοισ σου τα αρσενικα αγιασεισ κυριω τω θεω σου ουκ εργα εν τω πρωτοτοκω 
µοσχω σου και ου µη κειρησ το πρωτοτοκον των προβατων σου20εναντι κυριου φαγη αυτο ενιαυτον εξ 
ενιαυτου εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου συ και ο οικοσ σου21εαν δε η εν αυτω µωµοσ χωλον 
η τυφλον η και πασ µωµοσ πονηροσ ου θυσεισ αυτο κυριω τω θεω σου22εν ταισ πολεσιν σου φαγη αυτο ο 
ακαθαρτοσ εν σοι και ο καθαροσ ωσαυτωσ εδεται ωσ δορκαδα η ελαφον23πλην το αιµα ου φαγεσθε επι την 
γην εκχεεισ αυτο ωσ υδωρ

Chapter 16
1φυλαξαι τον µηνα των νεων και ποιησεισ το πασχα κυριω τω θεω σου οτι εν τω µηνι των νεων εξηλθεσ εξ 
αιγυπτου νυκτοσ2και θυσεισ το πασχα κυριω τω θεω σου προβατα και βοασ εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται 
κυριοσ ο θεοσ σου αυτον επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει3ου φαγη επ′ αυτου ζυµην επτα ηµερασ φαγη επ′ 
αυτου αζυµα αρτον κακωσεωσ οτι εν σπουδη εξηλθετε εξ αιγυπτου ινα µνησθητε την ηµεραν τησ εξοδιασ 
υµων εκ γησ αιγυπτου πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ υµων4ουκ οφθησεται σοι ζυµη εν πασι τοισ οριοισ σου 
επτα ηµερασ και ου κοιµηθησεται απο των κρεων ων εαν θυσησ το εσπερασ τη ηµερα τη πρωτη εισ το 
πρωι5ου δυνηση θυσαι το πασχα εν ουδεµια των πολεων σου ων κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι6αλλ′ η εισ τον 
τοπον ον εαν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει θυσεισ το πασχα εσπερασ προσ 
δυσµασ ηλιου εν τω καιρω ω εξηλθεσ εξ αιγυπτου7και εψησεισ και οπτησεισ και φαγη εν τω τοπω ω εαν 
εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου αυτον και αποστραφηση το πρωι και απελευση εισ τουσ οικουσ σου8εξ ηµερασ 
φαγη αζυµα και τη ηµερα τη εβδοµη εξοδιον εορτη κυριω τω θεω σου ου ποιησεισ εν αυτη παν εργον πλην οσα 
ποιηθησεται ψυχη9επτα εβδοµαδασ ολοκληρουσ εξαριθµησεισ σεαυτω αρξαµενου σου δρεπανον επ′ αµητον 
αρξη εξαριθµησαι επτα εβδοµαδασ10και ποιησεισ εορτην εβδοµαδων κυριω τω θεω σου καθοτι η χειρ σου 
ισχυει οσα αν δω σοι καθοτι ηυλογησεν σε κυριοσ ο θεοσ σου11και ευφρανθηση εναντιον κυριου του θεου 
σου συ και ο υιοσ σου και η θυγατηρ σου ο παισ σου και η παιδισκη σου και ο λευιτησ ο εν ταισ πολεσιν σου 
και ο προσηλυτοσ και ο ορφανοσ και η χηρα η εν υµιν εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου 
επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει12και µνησθηση οτι οικετησ ησθα εν γη αιγυπτω και φυλαξη και ποιησεισ 
τασ εντολασ ταυτασ13εορτην σκηνων ποιησεισ σεαυτω επτα ηµερασ εν τω συναγαγειν σε εκ του αλωνοσ σου 
και απο τησ ληνου σου14και ευφρανθηση εν τη εορτη σου συ και ο υιοσ σου και η θυγατηρ σου ο παισ σου 
και η παιδισκη σου και ο λευιτησ και ο προσηλυτοσ και ο ορφανοσ και η χηρα η ουσα εν ταισ πολεσιν 
σου15επτα ηµερασ εορτασεισ κυριω τω θεω σου εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου αυτω εαν δε 
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ευλογηση σε κυριοσ ο θεοσ σου εν πασιν τοισ γενηµασιν σου και εν παντι εργω των χειρων σου και εση 
ευφραινοµενοσ16τρεισ καιρουσ του ενιαυτου οφθησεται παν αρσενικον σου εναντιον κυριου του θεου σου εν 
τω τοπω ω εαν εκλεξηται αυτον κυριοσ εν τη εορτη των αζυµων και εν τη εορτη των εβδοµαδων και εν τη 
εορτη τησ σκηνοπηγιασ ουκ οφθηση ενωπιον κυριου του θεου σου κενοσ17εκαστοσ κατα δυναµιν των χειρων 
υµων κατα την ευλογιαν κυριου του θεου σου ην εδωκεν σοι18κριτασ και γραµµατοεισαγωγεισ καταστησεισ 
σεαυτω εν πασαισ ταισ πολεσιν σου αισ κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι κατα φυλασ και κρινουσιν τον λαον 
κρισιν δικαιαν19ουκ εκκλινουσιν κρισιν ουκ επιγνωσονται προσωπον ουδε ληµψονται δωρον τα γαρ δωρα 
εκτυφλοι οφθαλµουσ σοφων και εξαιρει λογουσ δικαιων20δικαιωσ το δικαιον διωξη ινα ζητε και εισελθοντεσ 
κληρονοµησητε την γην ην κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι21ου φυτευσεισ σεαυτω αλσοσ παν ξυλον παρα το 
θυσιαστηριον κυριου του θεου σου ο ποιησεισ σεαυτω22ου στησεισ σεαυτω στηλην α εµισησεν κυριοσ ο θεοσ 
σου

Chapter 17
1ου θυσεισ κυριω τω θεω σου µοσχον η προβατον εν ω εστιν εν αυτω µωµοσ παν ρηµα πονηρον οτι βδελυγµα 
κυριω τω θεω σου εστιν2εαν δε ευρεθη εν σοι εν µια των πολεων σου ων κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι ανηρ η 
γυνη οστισ ποιησει το πονηρον εναντιον κυριου του θεου σου παρελθειν την διαθηκην αυτου3και ελθοντεσ 
λατρευσωσιν θεοισ ετεροισ και προσκυνησωσιν αυτοισ τω ηλιω η τη σεληνη η παντι των εκ του κοσµου του 
ουρανου α ου προσεταξεν4και αναγγελη σοι και εκζητησεισ σφοδρα και ιδου αληθωσ γεγονεν το ρηµα 
γεγενηται το βδελυγµα τουτο εν ισραηλ5και εξαξεισ τον ανθρωπον εκεινον η την γυναικα εκεινην και 
λιθοβολησετε αυτουσ εν λιθοισ και τελευτησουσιν6επι δυσιν µαρτυσιν η επι τρισιν µαρτυσιν αποθανειται ο 
αποθνησκων ουκ αποθανειται εφ′ ενι µαρτυρι7και η χειρ των µαρτυρων εσται επ′ αυτω εν πρωτοισ θανατωσαι 
αυτον και η χειρ παντοσ του λαου επ′ εσχατων και εξαρεισ τον πονηρον εξ υµων αυτων8εαν δε αδυνατηση 
απο σου ρηµα εν κρισει ανα µεσον αιµα αιµατοσ και ανα µεσον κρισισ κρισεωσ και ανα µεσον αφη αφησ και 
ανα µεσον αντιλογια αντιλογιασ ρηµατα κρισεωσ εν ταισ πολεσιν υµων και αναστασ αναβηση εισ τον τοπον 
ον αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει9και ελευση προσ τουσ ιερεισ τουσ 
λευιτασ και προσ τον κριτην οσ αν γενηται εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και εκζητησαντεσ αναγγελουσιν σοι την 
κρισιν10και ποιησεισ κατα το πραγµα ο εαν αναγγειλωσιν σοι εκ του τοπου ου αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ 
σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει και φυλαξη σφοδρα ποιησαι κατα παντα οσα εαν νοµοθετηθη 
σοι11κατα τον νοµον και κατα την κρισιν ην αν ειπωσιν σοι ποιησεισ ουκ εκκλινεισ απο του ρηµατοσ ου εαν 
αναγγειλωσιν σοι δεξια ουδε αριστερα12και ο ανθρωποσ οσ αν ποιηση εν υπερηφανια του µη υπακουσαι του 
ιερεωσ του παρεστηκοτοσ λειτουργειν επι τω ονοµατι κυριου του θεου σου η του κριτου οσ αν η εν ταισ 
ηµεραισ εκειναισ και αποθανειται ο ανθρωποσ εκεινοσ και εξαρεισ τον πονηρον εξ ισραηλ13και πασ ο λαοσ 
ακουσασ φοβηθησεται και ουκ ασεβησει ετι14εαν δε εισελθησ εισ την γην ην κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι 
εν κληρω και κληρονοµησησ αυτην και κατοικησησ επ′ αυτησ και ειπησ καταστησω επ′ εµαυτον αρχοντα 
καθα και τα λοιπα εθνη τα κυκλω µου15καθιστων καταστησεισ επι σεαυτον αρχοντα ον αν εκλεξηται κυριοσ 
ο θεοσ σου αυτον εκ των αδελφων σου καταστησεισ επι σεαυτον αρχοντα ου δυνηση καταστησαι επι σεαυτον 
ανθρωπον αλλοτριον οτι ουκ αδελφοσ σου εστιν16διοτι ου πληθυνει εαυτω ιππον ουδε µη αποστρεψη τον λαον 
εισ αιγυπτον οπωσ πληθυνη εαυτω ιππον ο δε κυριοσ ειπεν ου προσθησετε αποστρεψαι τη οδω ταυτη ετι17και 
ου πληθυνει εαυτω γυναικασ ουδε µεταστησεται αυτου η καρδια και αργυριον και χρυσιον ου πληθυνει 
εαυτω σφοδρα18και εσται οταν καθιση επι τησ αρχησ αυτου και γραψει εαυτω το δευτερονοµιον τουτο εισ 
βιβλιον παρα των ιερεων των λευιτων19και εσται µετ′ αυτου και αναγνωσεται εν αυτω πασασ τασ ηµερασ τησ 
ζωησ αυτου ινα µαθη φοβεισθαι κυριον τον θεον αυτου φυλασσεσθαι πασασ τασ εντολασ ταυτασ και τα 
δικαιωµατα ταυτα ποιειν20ινα µη υψωθη η καρδια αυτου απο των αδελφων αυτου ινα µη παραβη απο των 
εντολων δεξια η αριστερα οπωσ αν µακροχρονιση επι τησ αρχησ αυτου αυτοσ και οι υιοι αυτου εν τοισ υιοισ 
ισραηλ

Chapter 18
1ουκ εσται τοισ ιερευσιν τοισ λευιταισ ολη φυλη λευι µερισ ουδε κληροσ µετα ισραηλ καρπωµατα κυριου ο 
κληροσ αυτων φαγονται αυτα2κληροσ δε ουκ εσται αυτοισ εν τοισ αδελφοισ αυτων κυριοσ αυτοσ κληροσ 
αυτου καθοτι ειπεν αυτω3και αυτη η κρισισ των ιερεων τα παρα του λαου παρα των θυοντων τα θυµατα εαν 
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τε µοσχον εαν τε προβατον και δωσει τω ιερει τον βραχιονα και τα σιαγονια και το ενυστρον4και τασ 
απαρχασ του σιτου σου και του οινου σου και του ελαιου σου και την απαρχην των κουρων των προβατων 
σου δωσεισ αυτω5οτι αυτον εξελεξατο κυριοσ ο θεοσ σου εκ πασων των φυλων σου παρεσταναι εναντι κυριου 
του θεου σου λειτουργειν και ευλογειν επι τω ονοµατι αυτου αυτοσ και οι υιοι αυτου εν τοισ υιοισ 
ισραηλ6εαν δε παραγενηται ο λευιτησ εκ µιασ των πολεων υµων εκ παντων των υιων ισραηλ ου αυτοσ 
παροικει καθοτι επιθυµει η ψυχη αυτου εισ τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριοσ7και λειτουργησει τω ονοµατι 
κυριου του θεου αυτου ωσπερ παντεσ οι αδελφοι αυτου οι λευιται οι παρεστηκοτεσ εκει εναντι κυριου8µεριδα 
µεµερισµενην φαγεται πλην τησ πρασεωσ τησ κατα πατριαν9εαν δε εισελθησ εισ την γην ην κυριοσ ο θεοσ 
σου διδωσιν σοι ου µαθηση ποιειν κατα τα βδελυγµατα των εθνων εκεινων10ουχ ευρεθησεται εν σοι 
περικαθαιρων τον υιον αυτου η την θυγατερα αυτου εν πυρι µαντευοµενοσ µαντειαν κληδονιζοµενοσ και 
οιωνιζοµενοσ φαρµακοσ11επαειδων επαοιδην εγγαστριµυθοσ και τερατοσκοποσ επερωτων τουσ 
νεκρουσ12εστιν γαρ βδελυγµα κυριω τω θεω σου πασ ποιων ταυτα ενεκεν γαρ των βδελυγµατων τουτων κυριοσ 
εξολεθρευσει αυτουσ απο σου13τελειοσ εση εναντιον κυριου του θεου σου14τα γαρ εθνη ταυτα ουσ συ 
κατακληρονοµεισ αυτουσ ουτοι κληδονων και µαντειων ακουσονται σοι δε ουχ ουτωσ εδωκεν κυριοσ ο θεοσ 
σου15προφητην εκ των αδελφων σου ωσ εµε αναστησει σοι κυριοσ ο θεοσ σου αυτου ακουσεσθε16κατα παντα 
οσα ητησω παρα κυριου του θεου σου εν χωρηβ τη ηµερα τησ εκκλησιασ λεγοντεσ ου προσθησοµεν ακουσαι 
την φωνην κυριου του θεου ηµων και το πυρ το µεγα τουτο ουκ οψοµεθα ετι ουδε µη αποθανωµεν17και ειπεν 
κυριοσ προσ µε ορθωσ παντα οσα ελαλησαν18προφητην αναστησω αυτοισ εκ των αδελφων αυτων ωσπερ σε 
και δωσω το ρηµα µου εν τω στοµατι αυτου και λαλησει αυτοισ καθοτι αν εντειλωµαι αυτω19και ο ανθρωποσ 
οσ εαν µη ακουση οσα εαν λαληση ο προφητησ επι τω ονοµατι µου εγω εκδικησω εξ αυτου20πλην ο προφητησ 
οσ αν ασεβηση λαλησαι επι τω ονοµατι µου ρηµα ο ου προσεταξα λαλησαι και οσ αν λαληση επ′ ονοµατι 
θεων ετερων αποθανειται ο προφητησ εκεινοσ21εαν δε ειπησ εν τη καρδια σου πωσ γνωσοµεθα το ρηµα ο ουκ 
ελαλησεν κυριοσ22οσα εαν λαληση ο προφητησ επι τω ονοµατι κυριου και µη γενηται το ρηµα και µη συµβη 
τουτο το ρηµα ο ουκ ελαλησεν κυριοσ εν ασεβεια ελαλησεν ο προφητησ εκεινοσ ουκ αφεξεσθε αυτου

Chapter 19
1εαν δε αφανιση κυριοσ ο θεοσ σου τα εθνη α ο θεοσ σου διδωσιν σοι την γην αυτων και κατακληρονοµησητε 
αυτουσ και κατοικησητε εν ταισ πολεσιν αυτων και εν τοισ οικοισ αυτων2τρεισ πολεισ διαστελεισ σεαυτω εν 
µεσω τησ γησ σου ησ κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι3στοχασαι σοι την οδον και τριµεριεισ τα ορια τησ γησ 
σου ην καταµεριζει σοι κυριοσ ο θεοσ σου και εσται καταφυγη εκει παντι φονευτη4τουτο δε εσται το 
προσταγµα του φονευτου οσ αν φυγη εκει και ζησεται οσ αν παταξη τον πλησιον αυτου ακουσιωσ και ουτοσ 
ου µισων αυτον προ τησ εχθεσ και προ τησ τριτησ5και οσ αν εισελθη µετα του πλησιον εισ τον δρυµον 
συναγαγειν ξυλα και εκκρουσθη η χειρ αυτου τη αξινη κοπτοντοσ το ξυλον και εκπεσον το σιδηριον απο του 
ξυλου τυχη του πλησιον και αποθανη ουτοσ καταφευξεται εισ µιαν των πολεων τουτων και ζησεται6ινα µη 
διωξασ ο αγχιστευων του αιµατοσ οπισω του φονευσαντοσ οτι παρατεθερµανται τη καρδια και καταλαβη 
αυτον εαν µακροτερα η η οδοσ και παταξη αυτου την ψυχην και αποθανη και τουτω ουκ εστιν κρισισ 
θανατου οτι ου µισων ην αυτον προ τησ εχθεσ και προ τησ τριτησ7δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι το ρηµα 
τουτο λεγων τρεισ πολεισ διαστελεισ σεαυτω8εαν δε εµπλατυνη κυριοσ ο θεοσ σου τα ορια σου ον τροπον 
ωµοσεν τοισ πατρασιν σου και δω σοι κυριοσ πασαν την γην ην ειπεν δουναι τοισ πατρασιν σου9εαν 
ακουσησ ποιειν πασασ τασ εντολασ ταυτασ ασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον αγαπαν κυριον τον θεον σου 
πορευεσθαι εν πασαισ ταισ οδοισ αυτου πασασ τασ ηµερασ και προσθησεισ σεαυτω ετι τρεισ πολεισ προσ 
τασ τρεισ ταυτασ10και ουκ εκχυθησεται αιµα αναιτιον εν τη γη σου η κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι εν 
κληρω και ουκ εσται εν σοι αιµατι ενοχοσ11εαν δε γενηται ανθρωποσ µισων τον πλησιον και ενεδρευση αυτον 
και επαναστη επ′ αυτον και παταξη αυτου ψυχην και απεθανη και φυγη εισ µιαν των πολεων τουτων12και 
αποστελουσιν η γερουσια τησ πολεωσ αυτου και ληµψονται αυτον εκειθεν και παραδωσουσιν αυτον εισ 
χειρασ τω αγχιστευοντι του αιµατοσ και αποθανειται13ου φεισεται ο οφθαλµοσ σου επ′ αυτω και καθαριεισ το 
αιµα το αναιτιον εξ ισραηλ και ευ σοι εσται14ου µετακινησεισ ορια του πλησιον σου α εστησαν οι πατερεσ 
σου εν τη κληρονοµια σου η κατεκληρονοµηθησ εν τη γη η κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι εν κληρω15ουκ 
εµµενει µαρτυσ εισ µαρτυρησαι κατα ανθρωπου κατα πασαν αδικιαν και κατα παν αµαρτηµα και κατα 
πασαν αµαρτιαν ην αν αµαρτη επι στοµατοσ δυο µαρτυρων και επι στοµατοσ τριων µαρτυρων σταθησεται 
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παν ρηµα16εαν δε καταστη µαρτυσ αδικοσ κατα ανθρωπου καταλεγων αυτου ασεβειαν17και στησονται οι δυο 
ανθρωποι οισ εστιν αυτοισ η αντιλογια εναντι κυριου και εναντι των ιερεων και εναντι των κριτων οι εαν 
ωσιν εν ταισ ηµεραισ εκειναισ18και εξετασωσιν οι κριται ακριβωσ και ιδου µαρτυσ αδικοσ εµαρτυρησεν 
αδικα αντεστη κατα του αδελφου αυτου19και ποιησετε αυτω ον τροπον επονηρευσατο ποιησαι κατα του 
αδελφου αυτου και εξαρεισ τον πονηρον εξ υµων αυτων20και οι επιλοιποι ακουσαντεσ φοβηθησονται και ου 
προσθησουσιν ετι ποιησαι κατα το ρηµα το πονηρον τουτο εν υµιν21ου φεισεται ο οφθαλµοσ σου επ′ αυτω 
ψυχην αντι ψυχησ οφθαλµον αντι οφθαλµου οδοντα αντι οδοντοσ χειρα αντι χειροσ ποδα αντι ποδοσ

Chapter 20
1εαν δε εξελθησ εισ πολεµον επι τουσ εχθρουσ σου και ιδησ ιππον και αναβατην και λαον πλειονα σου ου 
φοβηθηση απ′ αυτων οτι κυριοσ ο θεοσ σου µετα σου ο αναβιβασασ σε εκ γησ αιγυπτου2και εσται οταν 
εγγισησ τω πολεµω και προσεγγισασ ο ιερευσ λαλησει τω λαω3και ερει προσ αυτουσ ακουε ισραηλ υµεισ 
προσπορευεσθε σηµερον εισ πολεµον επι τουσ εχθρουσ υµων µη εκλυεσθω η καρδια υµων µη φοβεισθε µηδε 
θραυεσθε µηδε εκκλινητε απο προσωπου αυτων4οτι κυριοσ ο θεοσ υµων ο προπορευοµενοσ µεθ′ υµων 
συνεκπολεµησαι υµιν τουσ εχθρουσ υµων διασωσαι υµασ5και λαλησουσιν οι γραµµατεισ προσ τον λαον 
λεγοντεσ τισ ο ανθρωποσ ο οικοδοµησασ οικιαν καινην και ουκ ενεκαινισεν αυτην πορευεσθω και 
αποστραφητω εισ την οικιαν αυτου µη αποθανη εν τω πολεµω και ανθρωποσ ετεροσ εγκαινιει αυτην6και τισ ο 
ανθρωποσ οστισ εφυτευσεν αµπελωνα και ουκ ευφρανθη εξ αυτου πορευεσθω και αποστραφητω εισ την 
οικιαν αυτου µη αποθανη εν τω πολεµω και ανθρωποσ ετεροσ ευφρανθησεται εξ αυτου7και τισ ο ανθρωποσ 
οστισ µεµνηστευται γυναικα και ουκ ελαβεν αυτην πορευεσθω και αποστραφητω εισ την οικιαν αυτου µη 
αποθανη εν τω πολεµω και ανθρωποσ ετεροσ ληµψεται αυτην8και προσθησουσιν οι γραµµατεισ λαλησαι 
προσ τον λαον και ερουσιν τισ ο ανθρωποσ ο φοβουµενοσ και δειλοσ τη καρδια πορευεσθω και αποστραφητω 
εισ την οικιαν αυτου ινα µη δειλιανη την καρδιαν του αδελφου αυτου ωσπερ η αυτου9και εσται οταν 
παυσωνται οι γραµµατεισ λαλουντεσ προσ τον λαον και καταστησουσιν αρχοντασ τησ στρατιασ 
προηγουµενουσ του λαου10εαν δε προσελθησ προσ πολιν εκπολεµησαι αυτην και εκκαλεση αυτουσ µετ′ 
ειρηνησ11εαν µεν ειρηνικα αποκριθωσιν σοι και ανοιξωσιν σοι εσται πασ ο λαοσ οι ευρεθεντεσ εν αυτη 
εσονται σοι φορολογητοι και υπηκοοι σου12εαν δε µη υπακουσωσιν σοι και ποιησωσιν προσ σε πολεµον 
περικαθιεισ αυτην13και παραδωσει αυτην κυριοσ ο θεοσ σου εισ τασ χειρασ σου και παταξεισ παν αρσενικον 
αυτησ εν φονω µαχαιρασ14πλην των γυναικων και τησ αποσκευησ και παντα τα κτηνη και παντα οσα αν 
υπαρχη εν τη πολει και πασαν την απαρτιαν προνοµευσεισ σεαυτω και φαγη πασαν την προνοµην των εχθρων 
σου ων κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι15ουτωσ ποιησεισ πασασ τασ πολεισ τασ µακραν ουσασ απο σου 
σφοδρα αι ουχι εκ των πολεων των εθνων τουτων16ιδου δε απο των πολεων των εθνων τουτων ων κυριοσ ο 
θεοσ σου διδωσιν σοι κληρονοµειν την γην αυτων ου ζωγρησετε απ′ αυτων παν εµπνεον17αλλ′ η αναθεµατι 
αναθεµατιειτε αυτουσ τον χετταιον και αµορραιον και χαναναιον και φερεζαιον και ευαιον και ιεβουσαιον 
και γεργεσαιον ον τροπον ενετειλατο σοι κυριοσ ο θεοσ σου18ινα µη διδαξωσιν υµασ ποιειν παντα τα 
βδελυγµατα αυτων οσα εποιησαν τοισ θεοισ αυτων και αµαρτησεσθε εναντιον κυριου του θεου υµων19εαν δε 
περικαθισησ περι πολιν ηµερασ πλειουσ εκπολεµησαι αυτην εισ καταληµψιν αυτησ ουχι εξολεθρευσεισ τα 
δενδρα αυτησ επιβαλειν επ′ αυτα σιδηρον αλλ′ η απ′ αυτου φαγη αυτο δε ουκ εκκοψεισ µη ανθρωποσ το ξυλον 
το εν τω αγρω εισελθειν απο προσωπου σου εισ τον χαρακα20αλλα ξυλον ο επιστασαι οτι ου καρποβρωτον 
εστιν τουτο εξολεθρευσεισ και εκκοψεισ και οικοδοµησεισ χαρακωσιν επι την πολιν ητισ ποιει προσ σε τον 
πολεµον εωσ αν παραδοθη

Chapter 21
1εαν δε ευρεθη τραυµατιασ εν τη γη η κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι κληρονοµησαι πεπτωκωσ εν τω πεδιω 
και ουκ οιδασιν τον παταξαντα2εξελευσεται η γερουσια σου και οι κριται σου και εκµετρησουσιν επι τασ 
πολεισ τασ κυκλω του τραυµατιου3και εσται η πολισ η εγγιζουσα τω τραυµατια και ληµψεται η γερουσια τησ 
πολεωσ εκεινησ δαµαλιν εκ βοων ητισ ουκ ειργασται και ητισ ουχ ειλκυσεν ζυγον4και καταβιβασουσιν η 
γερουσια τησ πολεωσ εκεινησ την δαµαλιν εισ φαραγγα τραχειαν ητισ ουκ ειργασται ουδε σπειρεται και 
νευροκοπησουσιν την δαµαλιν εν τη φαραγγι5και προσελευσονται οι ιερεισ οι λευιται οτι αυτουσ επελεξεν 
κυριοσ ο θεοσ σου παρεστηκεναι αυτω και ευλογειν επι τω ονοµατι αυτου και επι τω στοµατι αυτων εσται 
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πασα αντιλογια και πασα αφη6και πασα η γερουσια τησ πολεωσ εκεινησ οι εγγιζοντεσ τω τραυµατια νιψονται 
τασ χειρασ επι την κεφαλην τησ δαµαλεωσ τησ νενευροκοπηµενησ εν τη φαραγγι7και αποκριθεντεσ ερουσιν 
αι χειρεσ ηµων ουκ εξεχεαν το αιµα τουτο και οι οφθαλµοι ηµων ουχ εωρακασιν8ιλεωσ γενου τω λαω σου 
ισραηλ ουσ ελυτρωσω κυριε εκ γησ αιγυπτου ινα µη γενηται αιµα αναιτιον εν τω λαω σου ισραηλ και 
εξιλασθησεται αυτοισ το αιµα9συ δε εξαρεισ το αιµα το αναιτιον εξ υµων αυτων εαν ποιησησ το καλον και 
το αρεστον εναντι κυριου του θεου σου10εαν δε εξελθων εισ πολεµον επι τουσ εχθρουσ σου και παραδω σοι 
κυριοσ ο θεοσ σου εισ τασ χειρασ σου και προνοµευσεισ την προνοµην αυτων11και ιδησ εν τη προνοµη 
γυναικα καλην τω ειδει και ενθυµηθησ αυτησ και λαβησ αυτην σαυτω γυναικα12και εισαξεισ αυτην ενδον 
εισ την οικιαν σου και ξυρησεισ την κεφαλην αυτησ και περιονυχιεισ αυτην13και περιελεισ τα ιµατια τησ 
αιχµαλωσιασ αυτησ απ′ αυτησ και καθιεται εν τη οικια σου και κλαυσεται τον πατερα και την µητερα µηνοσ 
ηµερασ και µετα ταυτα εισελευση προσ αυτην και συνοικισθηση αυτη και εσται σου γυνη14και εσται εαν µη 
θελησ αυτην εξαποστελεισ αυτην ελευθεραν και πρασει ου πραθησεται αργυριου ουκ αθετησεισ αυτην διοτι 
εταπεινωσασ αυτην15εαν δε γενωνται ανθρωπω δυο γυναικεσ µια αυτων ηγαπηµενη και µια αυτων µισουµενη 
και τεκωσιν αυτω η ηγαπηµενη και η µισουµενη και γενηται υιοσ πρωτοτοκοσ τησ µισουµενησ16και εσται η 
αν ηµερα κατακληροδοτη τοισ υιοισ αυτου τα υπαρχοντα αυτου ου δυνησεται πρωτοτοκευσαι τω υιω τησ 
ηγαπηµενησ υπεριδων τον υιον τησ µισουµενησ τον πρωτοτοκον17αλλα τον πρωτοτοκον υιον τησ µισουµενησ 
επιγνωσεται δουναι αυτω διπλα απο παντων ων αν ευρεθη αυτω οτι ουτοσ εστιν αρχη τεκνων αυτου και τουτω 
καθηκει τα πρωτοτοκια18εαν δε τινι η υιοσ απειθησ και ερεθιστησ ουχ υπακουων φωνην πατροσ και φωνην 
µητροσ και παιδευσωσιν αυτον και µη εισακουη αυτων19και συλλαβοντεσ αυτον ο πατηρ αυτου και η µητηρ 
αυτου και εξαξουσιν αυτον επι την γερουσιαν τησ πολεωσ αυτου και επι την πυλην του τοπου αυτου20και 
ερουσιν τοισ ανδρασιν τησ πολεωσ αυτων ο υιοσ ηµων ουτοσ απειθει και ερεθιζει ουχ υπακουει τησ φωνησ 
ηµων συµβολοκοπων οινοφλυγει21και λιθοβολησουσιν αυτον οι ανδρεσ τησ πολεωσ αυτου εν λιθοισ και 
αποθανειται και εξαρεισ τον πονηρον εξ υµων αυτων και οι επιλοιποι ακουσαντεσ φοβηθησονται22εαν δε 
γενηται εν τινι αµαρτια κριµα θανατου και αποθανη και κρεµασητε αυτον επι ξυλου23ουκ επικοιµηθησεται το 
σωµα αυτου επι του ξυλου αλλα ταφη θαψετε αυτον εν τη ηµερα εκεινη οτι κεκατηραµενοσ υπο θεου πασ 
κρεµαµενοσ επι ξυλου και ου µιανειτε την γην ην κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι εν κληρω

Chapter 22
1µη ιδων τον µοσχον του αδελφου σου η το προβατον αυτου πλανωµενα εν τη οδω υπεριδησ αυτα αποστροφη 
αποστρεψεισ αυτα τω αδελφω σου και αποδωσεισ αυτω2εαν δε µη εγγιζη ο αδελφοσ σου προσ σε µηδε επιστη 
αυτον συναξεισ αυτα ενδον εισ την οικιαν σου και εσται µετα σου εωσ αν ζητηση αυτα ο αδελφοσ σου και 
αποδωσεισ αυτω3ουτωσ ποιησεισ τον ονον αυτου και ουτωσ ποιησεισ το ιµατιον αυτου και ουτωσ ποιησεισ 
κατα πασαν απωλειαν του αδελφου σου οσα εαν αποληται παρ′ αυτου και ευρησ ου δυνηση υπεριδειν4ουκ 
οψη τον ονον του αδελφου σου η τον µοσχον αυτου πεπτωκοτασ εν τη οδω µη υπεριδησ αυτουσ ανιστων 
αναστησεισ µετ′ αυτου5ουκ εσται σκευη ανδροσ επι γυναικι ουδε µη ενδυσηται ανηρ στολην γυναικειαν οτι 
βδελυγµα κυριω τω θεω σου εστιν πασ ποιων ταυτα6εαν δε συναντησησ νοσσια ορνεων προ προσωπου σου εν 
τη οδω η επι παντι δενδρει η επι τησ γησ νεοσσοισ η ωοισ και η µητηρ θαλπη επι των νεοσσων η επι των ωων 
ου ληµψη την µητερα µετα των τεκνων7αποστολη αποστελεισ την µητερα τα δε παιδια ληµψη σεαυτω ινα ευ 
σοι γενηται και πολυηµεροσ εση8εαν δε οικοδοµησησ οικιαν καινην και ποιησεισ στεφανην τω δωµατι σου 
και ου ποιησεισ φονον εν τη οικια σου εαν πεση ο πεσων απ′ αυτου9ου κατασπερεισ τον αµπελωνα σου 
διαφορον ινα µη αγιασθη το γενηµα και το σπερµα ο εαν σπειρησ µετα του γενηµατοσ του αµπελωνοσ 
σου10ουκ αροτριασεισ εν µοσχω και ονω επι το αυτο11ουκ ενδυση κιβδηλον ερια και λινον εν τω 
αυτω12στρεπτα ποιησεισ σεαυτω επι των τεσσαρων κρασπεδων των περιβολαιων σου α εαν περιβαλη εν 
αυτοισ13εαν δε τισ λαβη γυναικα και συνοικηση αυτη και µισηση αυτην14και επιθη αυτη προφασιστικουσ 
λογουσ και κατενεγκη αυτησ ονοµα πονηρον και λεγη την γυναικα ταυτην ειληφα και προσελθων αυτη ουχ 
ευρηκα αυτησ παρθενια15και λαβων ο πατηρ τησ παιδοσ και η µητηρ εξοισουσιν τα παρθενια τησ παιδοσ 
προσ την γερουσιαν επι την πυλην16και ερει ο πατηρ τησ παιδοσ τη γερουσια την θυγατερα µου ταυτην 
δεδωκα τω ανθρωπω τουτω γυναικα και µισησασ αυτην17αυτοσ νυν επιτιθησιν αυτη προφασιστικουσ λογουσ 
λεγων ουχ ευρηκα τη θυγατρι σου παρθενια και ταυτα τα παρθενια τησ θυγατροσ µου και αναπτυξουσιν το 
ιµατιον εναντιον τησ γερουσιασ τησ πολεωσ18και ληµψεται η γερουσια τησ πολεωσ εκεινησ τον ανθρωπον 
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εκεινον και παιδευσουσιν αυτον19και ζηµιωσουσιν αυτον εκατον σικλουσ και δωσουσιν τω πατρι τησ 
νεανιδοσ οτι εξηνεγκεν ονοµα πονηρον επι παρθενον ισραηλιτιν και αυτου εσται γυνη ου δυνησεται 
εξαποστειλαι αυτην τον απαντα χρονον20εαν δε επ′ αληθειασ γενηται ο λογοσ ουτοσ και µη ευρεθη παρθενια 
τη νεανιδι21και εξαξουσιν την νεανιν επι τασ θυρασ οικου πατροσ αυτησ και λιθοβολησουσιν αυτην οι 
ανδρεσ τησ πολεωσ αυτησ εν λιθοισ και αποθανειται οτι εποιησεν αφροσυνην εν υιοισ ισραηλ εκπορνευσαι 
τον οικον του πατροσ αυτησ και εξαρεισ τον πονηρον εξ υµων αυτων22εαν δε ευρεθη ανθρωποσ κοιµωµενοσ 
µετα γυναικοσ συνωκισµενησ ανδρι αποκτενειτε αµφοτερουσ τον ανδρα τον κοιµωµενον µετα τησ γυναικοσ 
και την γυναικα και εξαρεισ τον πονηρον εξ ισραηλ23εαν δε γενηται παισ παρθενοσ µεµνηστευµενη ανδρι και 
ευρων αυτην ανθρωποσ εν πολει κοιµηθη µετ′ αυτησ24εξαξετε αµφοτερουσ επι την πυλην τησ πολεωσ αυτων 
και λιθοβοληθησονται εν λιθοισ και αποθανουνται την νεανιν οτι ουκ εβοησεν εν τη πολει και τον ανθρωπον 
οτι εταπεινωσεν την γυναικα του πλησιον και εξαρεισ τον πονηρον εξ υµων αυτων25εαν δε εν πεδιω ευρη 
ανθρωποσ την παιδα την µεµνηστευµενην και βιασαµενοσ κοιµηθη µετ′ αυτησ αποκτενειτε τον ανθρωπον τον 
κοιµωµενον µετ′ αυτησ µονον26και τη νεανιδι ου ποιησετε ουδεν ουκ εστιν τη νεανιδι αµαρτηµα θανατου οτι 
ωσ ει τισ επαναστη ανθρωποσ επι τον πλησιον και φονευση αυτου ψυχην ουτωσ το πραγµα τουτο27οτι εν τω 
αγρω ευρεν αυτην εβοησεν η νεανισ η µεµνηστευµενη και ο βοηθησων ουκ ην αυτη28εαν δε τισ ευρη την 
παιδα την παρθενον ητισ ου µεµνηστευται και βιασαµενοσ κοιµηθη µετ′ αυτησ και ευρεθη29δωσει ο 
ανθρωποσ ο κοιµηθεισ µετ′ αυτησ τω πατρι τησ νεανιδοσ πεντηκοντα διδραχµα αργυριου και αυτου εσται 
γυνη ανθ′ ων εταπεινωσεν αυτην ου δυνησεται εξαποστειλαι αυτην τον απαντα χρονον

Chapter 23
1ου ληµψεται ανθρωποσ την γυναικα του πατροσ αυτου και ουκ αποκαλυψει συγκαλυµµα του πατροσ 
αυτου2ουκ εισελευσεται θλαδιασ και αποκεκοµµενοσ εισ εκκλησιαν κυριου3ουκ εισελευσεται εκ πορνησ εισ 
εκκλησιαν κυριου4ουκ εισελευσεται αµµανιτησ και µωαβιτησ εισ εκκλησιαν κυριου και εωσ δεκατησ γενεασ 
ουκ εισελευσεται εισ εκκλησιαν κυριου και εωσ εισ τον αιωνα5παρα το µη συναντησαι αυτουσ υµιν µετα 
αρτων και υδατοσ εν τη οδω εκπορευοµενων υµων εξ αιγυπτου και οτι εµισθωσαντο επι σε τον βαλααµ υιον 
βεωρ εκ τησ µεσοποταµιασ καταρασασθαι σε6και ουκ ηθελησεν κυριοσ ο θεοσ σου εισακουσαι του βαλααµ 
και µετεστρεψεν κυριοσ ο θεοσ σου τασ καταρασ εισ ευλογιαν οτι ηγαπησεν σε κυριοσ ο θεοσ σου7ου 
προσαγορευσεισ ειρηνικα αυτοισ και συµφεροντα αυτοισ πασασ τασ ηµερασ σου εισ τον αιωνα8ου βδελυξη 
ιδουµαιον οτι αδελφοσ σου εστιν ου βδελυξη αιγυπτιον οτι παροικοσ εγενου εν τη γη αυτου9υιοι εαν 
γενηθωσιν αυτοισ γενεα τριτη εισελευσονται εισ εκκλησιαν κυριου10εαν δε εξελθησ παρεµβαλειν επι τουσ 
εχθρουσ σου και φυλαξη απο παντοσ ρηµατοσ πονηρου11εαν η εν σοι ανθρωποσ οσ ουκ εσται καθαροσ εκ 
ρυσεωσ αυτου νυκτοσ και εξελευσεται εξω τησ παρεµβολησ και ουκ εισελευσεται εισ την παρεµβολην12και 
εσται το προσ εσπεραν λουσεται το σωµα αυτου υδατι και δεδυκοτοσ ηλιου εισελευσεται εισ την 
παρεµβολην13και τοποσ εσται σοι εξω τησ παρεµβολησ και εξελευση εκει εξω14και πασσαλοσ εσται σοι επι 
τησ ζωνησ σου και εσται οταν διακαθιζανησ εξω και ορυξεισ εν αυτω και επαγαγων καλυψεισ την 
ασχηµοσυνην σου εν αυτω15οτι κυριοσ ο θεοσ σου εµπεριπατει εν τη παρεµβολη σου εξελεσθαι σε και 
παραδουναι τον εχθρον σου προ προσωπου σου και εσται η παρεµβολη σου αγια και ουκ οφθησεται εν σοι 
ασχηµοσυνη πραγµατοσ και αποστρεψει απο σου16ου παραδωσεισ παιδα τω κυριω αυτου οσ προστεθειται σοι 
παρα του κυριου αυτου17µετα σου κατοικησει εν υµιν κατοικησει εν παντι τοπω ου εαν αρεση αυτω ου 
θλιψεισ αυτον18ουκ εσται πορνη απο θυγατερων ισραηλ και ουκ εσται πορνευων απο υιων ισραηλ ουκ εσται 
τελεσφοροσ απο θυγατερων ισραηλ και ουκ εσται τελισκοµενοσ απο υιων ισραηλ19ου προσοισεισ µισθωµα 
πορνησ ουδε αλλαγµα κυνοσ εισ τον οικον κυριου του θεου σου προσ πασαν ευχην οτι βδελυγµα κυριω τω 
θεω σου εστιν και αµφοτερα20ουκ εκτοκιεισ τω αδελφω σου τοκον αργυριου και τοκον βρωµατων και τοκον 
παντοσ πραγµατοσ ου αν εκδανεισησ21τω αλλοτριω εκτοκιεισ τω δε αδελφω σου ουκ εκτοκιεισ ινα ευλογηση 
σε κυριοσ ο θεοσ σου εν πασι τοισ εργοισ σου επι τησ γησ εισ ην εισπορευη εκει κληρονοµησαι αυτην22εαν δε 
ευξη ευχην κυριω τω θεω σου ου χρονιεισ αποδουναι αυτην οτι εκζητων εκζητησει κυριοσ ο θεοσ σου παρα 
σου και εσται εν σοι αµαρια23εαν δε µη θελησ ευξασθαι ουκ εστιν εν σοι αµαρτια24τα εκπορευοµενα δια των 
χειλεων σου φυλαξη και ποιησεισ ον τροπον ευξω κυριω τω θεω σου δοµα ο ελαλησασ τω στοµατι σου25εαν 
δε εισελθησ εισ αµητον του πλησιον σου και συλλεξεισ εν ταισ χερσιν σου σταχυσ και δρεπανον ου µη 
επιβαλησ επι τον αµητον του πλησιον σου26εαν δε εισελθησ εισ τον αµπελωνα του πλησιον σου φαγη 
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σταφυλην οσον ψυχην σου εµπλησθηναι εισ δε αγγοσ ουκ εµβαλεισ

Chapter 24
1εαν δε τισ λαβη γυναικα και συνοικηση αυτη και εσται εαν µη ευρη χαριν εναντιον αυτου οτι ευρεν εν αυτη 
ασχηµον πραγµα και γραψει αυτη βιβλιον αποστασιου και δωσει εισ τασ χειρασ αυτησ και εξαποστελει 
αυτην εκ τησ οικιασ αυτου2και απελθουσα γενηται ανδρι ετερω3και µισηση αυτην ο ανηρ ο εσχατοσ και 
γραψει αυτη βιβλιον αποστασιου και δωσει εισ τασ χειρασ αυτησ και εξαποστελει αυτην εκ τησ οικιασ αυτου 
η αποθανη ο ανηρ ο εσχατοσ οσ ελαβεν αυτην εαυτω γυναικα4ου δυνησεται ο ανηρ ο προτεροσ ο 
εξαποστειλασ αυτην επαναστρεψασ λαβειν αυτην εαυτω γυναικα µετα το µιανθηναι αυτην οτι βδελυγµα 
εστιν εναντιον κυριου του θεου σου και ου µιανειτε την γην ην κυριοσ ο θεοσ υµων διδωσιν υµιν εν 
κληρω5εαν δε τισ λαβη γυναικα προσφατωσ ουκ εξελευσεται εισ τον πολεµον και ουκ επιβληθησεται αυτω 
ουδεν πραγµα αθωοσ εσται εν τη οικια αυτου ενιαυτον ενα ευφρανει την γυναικα αυτου ην ελαβεν6ουκ 
ενεχυρασεισ µυλον ουδε επιµυλιον οτι ψυχην ουτοσ ενεχυραζει7εαν δε αλω ανθρωποσ κλεπτων ψυχην των 
αδελφων αυτου των υιων ισραηλ και καταδυναστευσασ αυτον αποδωται αποθανειται ο κλεπτησ εκεινοσ και 
εξαρεισ τον πονηρον εξ υµων αυτων8προσεχε σεαυτω εν τη αφη τησ λεπρασ φυλαξη σφοδρα ποιειν κατα 
παντα τον νοµον ον εαν αναγγειλωσιν υµιν οι ιερεισ οι λευιται ον τροπον ενετειλαµην υµιν φυλαξασθε 
ποιειν9µνησθητι οσα εποιησεν κυριοσ ο θεοσ σου τη µαριαµ εν τη οδω εκπορευοµενων υµων εξ αιγυπτου10εαν 
οφειληµα η εν τω πλησιον σου οφειληµα οτιουν ουκ εισελευση εισ την οικιαν αυτου ενεχυρασαι το 
ενεχυρον11εξω στηση και ο ανθρωποσ ου το δανειον σου εστιν εν αυτω εξοισει σοι το ενεχυρον εξω12εαν δε ο 
ανθρωποσ πενηται ου κοιµηθηση εν τω ενεχυρω αυτου13αποδοσει αποδωσεισ το ενεχυρον αυτου περι δυσµασ 
ηλιου και κοιµηθησεται εν τω ιµατιω αυτου και ευλογησει σε και εσται σοι ελεηµοσυνη εναντιον κυριου του 
θεου σου14ουκ απαδικησεισ µισθον πενητοσ και ενδεουσ εκ των αδελφων σου η εκ των προσηλυτων των εν 
ταισ πολεσιν σου15αυθηµερον αποδωσεισ τον µισθον αυτου ουκ επιδυσεται ο ηλιοσ επ′ αυτω οτι πενησ εστιν 
και εν αυτω εχει την ελπιδα και ου καταβοησεται κατα σου προσ κυριον και εσται εν σοι αµαρτια16ουκ 
αποθανουνται πατερεσ υπερ τεκνων και υιοι ουκ αποθανουνται υπερ πατερων εκαστοσ τη εαυτου αµαρτια 
αποθανειται17ουκ εκκλινεισ κρισιν προσηλυτου και ορφανου και χηρασ και ουκ ενεχυρασεισ ιµατιον 
χηρασ18και µνησθηση οτι οικετησ ησθα εν γη αιγυπτω και ελυτρωσατο σε κυριοσ ο θεοσ σου εκειθεν δια 
τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο19εαν δε αµησησ αµητον εν τω αγρω σου και επιλαθη δραγµα 
εν τω αγρω σου ουκ επαναστραφηση λαβειν αυτο τω πτωχω και τω προσηλυτω και τω ορφανω και τη χηρα 
εσται ινα ευλογηση σε κυριοσ ο θεοσ σου εν πασι τοισ εργοισ των χειρων σου20εαν δε ελαιαλογησησ ουκ 
επαναστρεψεισ καλαµησασθαι τα οπισω σου τω προσηλυτω και τω ορφανω και τη χηρα εσται και µνησθηση 
οτι οικετησ ησθα εν γη αιγυπτω δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο21εαν δε τρυγησησ τον 
αµπελωνα σου ουκ επανατρυγησεισ αυτον τα οπισω σου τω προσηλυτω και τω ορφανω και τη χηρα 
εσται22και µνησθηση οτι οικετησ ησθα εν γη αιγυπτω δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο

Chapter 25
1εαν δε γενηται αντιλογια ανα µεσον ανθρωπων και προσελθωσιν εισ κρισιν και κρινωσιν και δικαιωσωσιν 
τον δικαιον και καταγνωσιν του ασεβουσ2και εσται εαν αξιοσ η πληγων ο ασεβων και καθιεισ αυτον εναντι 
των κριτων και µαστιγωσουσιν αυτον εναντιον αυτων κατα την ασεβειαν αυτου αριθµω3τεσσαρακοντα 
µαστιγωσουσιν αυτον ου προσθησουσιν εαν δε προσθωσιν µαστιγωσαι αυτον υπερ ταυτασ τασ πληγασ 
πλειουσ ασχηµονησει ο αδελφοσ σου εναντιον σου4ου φιµωσεισ βουν αλοωντα5εαν δε κατοικωσιν αδελφοι 
επι το αυτο και αποθανη εισ εξ αυτων σπερµα δε µη η αυτω ουκ εσται η γυνη του τεθνηκοτοσ εξω ανδρι µη 
εγγιζοντι ο αδελφοσ του ανδροσ αυτησ εισελευσεται προσ αυτην και ληµψεται αυτην εαυτω γυναικα και 
συνοικησει αυτη6και εσται το παιδιον ο εαν τεκη κατασταθησεται εκ του ονοµατοσ του τετελευτηκοτοσ και 
ουκ εξαλειφθησεται το ονοµα αυτου εξ ισραηλ7εαν δε µη βουληται ο ανθρωποσ λαβειν την γυναικα του 
αδελφου αυτου και αναβησεται η γυνη επι την πυλην επι την γερουσιαν και ερει ου θελει ο αδελφοσ του 
ανδροσ µου αναστησαι το ονοµα του αδελφου αυτου εν ισραηλ ουκ ηθελησεν ο αδελφοσ του ανδροσ µου8και 
καλεσουσιν αυτον η γερουσια τησ πολεωσ αυτου και ερουσιν αυτω και στασ ειπη ου βουλοµαι λαβειν 
αυτην9και προσελθουσα η γυνη του αδελφου αυτου εναντι τησ γερουσιασ και υπολυσει το υποδηµα αυτου το 
εν απο του ποδοσ αυτου και εµπτυσεται εισ το προσωπον αυτου και αποκριθεισα ερει ουτωσ ποιησουσιν τω 
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ανθρωπω οσ ουκ οικοδοµησει τον οικον του αδελφου αυτου10και κληθησεται το ονοµα αυτου εν ισραηλ 
οικοσ του υπολυθεντοσ το υποδηµα11εαν δε µαχωνται ανθρωποι επι το αυτο ανθρωποσ µετα του αδελφου 
αυτου και προσελθη γυνη ενοσ αυτων εξελεσθαι τον ανδρα αυτησ εκ χειροσ του τυπτοντοσ αυτον και 
εκτεινασα την χειρα επιλαβηται των διδυµων αυτου12αποκοψεισ την χειρα αυτησ ου φεισεται ο οφθαλµοσ 
σου επ′ αυτη13ουκ εσται εν τω µαρσιππω σου σταθµιον και σταθµιον µεγα η µικρον14ουκ εσται εν τη οικια 
σου µετρον και µετρον µεγα η µικρον15σταθµιον αληθινον και δικαιον εσται σοι και µετρον αληθινον και 
δικαιον εσται σοι ινα πολυηµεροσ γενη επι τησ γησ ησ κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι εν κληρω16οτι βδελυγµα 
κυριω τω θεω σου πασ ποιων ταυτα πασ ποιων αδικον17µνησθητι οσα εποιησεν σοι αµαληκ εν τη οδω 
εκπορευοµενου σου εξ αιγυπτου18πωσ αντεστη σοι εν τη οδω και εκοψεν σου την ουραγιαν τουσ κοπιωντασ 
οπισω σου συ δε επεινασ και εκοπιασ και ουκ εφοβηθη τον θεον19και εσται ηνικα εαν καταπαυση σε κυριοσ ο 
θεοσ σου απο παντων των εχθρων σου των κυκλω σου εν τη γη η κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι εν κληρω 
κατακληρονοµησαι εξαλειψεισ το ονοµα αµαληκ εκ τησ υπο τον ουρανον και ου µη επιλαθη

Chapter 26
1και εσται εαν εισελθησ εισ την γην ην κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι εν κληρω και κατακληρονοµησησ 
αυτην και κατοικησησ επ′ αυτησ2και ληµψη απο τησ απαρχησ των καρπων τησ γησ σου ησ κυριοσ ο θεοσ 
σου διδωσιν σοι και εµβαλεισ εισ καρταλλον και πορευση εισ τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριοσ ο θεοσ σου 
επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει3και ελευση προσ τον ιερεα οσ εαν η εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και ερεισ 
προσ αυτον αναγγελλω σηµερον κυριω τω θεω µου οτι εισεληλυθα εισ την γην ην ωµοσεν κυριοσ τοισ 
πατρασιν ηµων δουναι ηµιν4και ληµψεται ο ιερευσ τον καρταλλον εκ των χειρων σου και θησει αυτον 
απεναντι του θυσιαστηριου κυριου του θεου σου5και αποκριθηση και ερεισ εναντι κυριου του θεου σου 
συριαν απεβαλεν ο πατηρ µου και κατεβη εισ αιγυπτον και παρωκησεν εκει εν αριθµω βραχει και εγενετο εκει 
εισ εθνοσ µεγα και πληθοσ πολυ και µεγα6και εκακωσαν ηµασ οι αιγυπτιοι και εταπεινωσαν ηµασ και 
επεθηκαν ηµιν εργα σκληρα7και ανεβοησαµεν προσ κυριον τον θεον των πατερων ηµων και εισηκουσεν 
κυριοσ τησ φωνησ ηµων και ειδεν την ταπεινωσιν ηµων και τον µοχθον ηµων και τον θλιµµον ηµων8και 
εξηγαγεν ηµασ κυριοσ εξ αιγυπτου αυτοσ εν ισχυι µεγαλη και εν χειρι κραταια και εν βραχιονι αυτου τω 
υψηλω και εν οραµασιν µεγαλοισ και εν σηµειοισ και εν τερασιν9και εισηγαγεν ηµασ εισ τον τοπον τουτον 
και εδωκεν ηµιν την γην ταυτην γην ρεουσαν γαλα και µελι10και νυν ιδου ενηνοχα την απαρχην των 
γενηµατων τησ γησ ησ εδωκασ µοι κυριε γην ρεουσαν γαλα και µελι και αφησεισ αυτα απεναντι κυριου του 
θεου σου και προσκυνησεισ εκει εναντι κυριου του θεου σου11και ευφρανθηση εν πασιν τοισ αγαθοισ οισ 
εδωκεν σοι κυριοσ ο θεοσ σου και τη οικια σου συ και ο λευιτησ και ο προσηλυτοσ ο εν σοι12εαν δε 
συντελεσησ αποδεκατωσαι παν το επιδεκατον των γενηµατων τησ γησ σου εν τω ετει τω τριτω το δευτερον 
επιδεκατον δωσεισ τω λευιτη και τω προσηλυτω και τω ορφανω και τη χηρα και φαγονται εν ταισ πολεσιν σου 
και εµπλησθησονται13και ερεισ εναντιον κυριου του θεου σου εξεκαθαρα τα αγια εκ τησ οικιασ µου και 
εδωκα αυτα τω λευιτη και τω προσηλυτω και τω ορφανω και τη χηρα κατα πασασ τασ εντολασ ασ ενετειλω 
µοι ου παρηλθον την εντολην σου και ουκ επελαθοµην14και ουκ εφαγον εν οδυνη µου απ′ αυτων ουκ 
εκαρπωσα απ′ αυτων εισ ακαθαρτον ουκ εδωκα απ′ αυτων τω τεθνηκοτι υπηκουσα τησ φωνησ κυριου του 
θεου µου εποιησα καθα ενετειλω µοι15κατιδε εκ του οικου του αγιου σου εκ του ουρανου και ευλογησον τον 
λαον σου τον ισραηλ και την γην ην εδωκασ αυτοισ καθα ωµοσασ τοισ πατρασιν ηµων δουναι ηµιν γην 
ρεουσαν γαλα και µελι16εν τη ηµερα ταυτη κυριοσ ο θεοσ σου ενετειλατο σοι ποιησαι παντα τα δικαιωµατα 
ταυτα και τα κριµατα και φυλαξεσθε και ποιησετε αυτα εξ ολησ τησ καρδιασ υµων και εξ ολησ τησ ψυχησ 
υµων17τον θεον ειλου σηµερον ειναι σου θεον και πορευεσθαι εν ταισ οδοισ αυτου και φυλασσεσθαι τα 
δικαιωµατα και τα κριµατα αυτου και υπακουειν τησ φωνησ αυτου18και κυριοσ ειλατο σε σηµερον γενεσθαι 
σε αυτω λαον περιουσιον καθαπερ ειπεν σοι φυλασσειν πασασ τασ εντολασ αυτου19και ειναι σε υπερανω 
παντων των εθνων ωσ εποιησεν σε ονοµαστον και καυχηµα και δοξαστον ειναι σε λαον αγιον κυριω τω θεω 
σου καθωσ ελαλησεν

Chapter 27
1και προσεταξεν µωυσησ και η γερουσια ισραηλ λεγων φυλασσεσθε πασασ τασ εντολασ ταυτασ οσασ εγω 
εντελλοµαι υµιν σηµερον2και εσται η αν ηµερα διαβητε τον ιορδανην εισ την γην ην κυριοσ ο θεοσ σου 
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διδωσιν σοι και στησεισ σεαυτω λιθουσ µεγαλουσ και κονιασεισ αυτουσ κονια3και γραψεισ επι των λιθων 
παντασ τουσ λογουσ του νοµου τουτου ωσ αν διαβητε τον ιορδανην ηνικα εαν εισελθητε εισ την γην ην 
κυριοσ ο θεοσ των πατερων σου διδωσιν σοι γην ρεουσαν γαλα και µελι ον τροπον ειπεν κυριοσ ο θεοσ των 
πατερων σου σοι4και εσται ωσ αν διαβητε τον ιορδανην στησετε τουσ λιθουσ τουτουσ ουσ εγω εντελλοµαι 
σοι σηµερον εν ορει γαιβαλ και κονιασεισ αυτουσ κονια5και οικοδοµησεισ εκει θυσιαστηριον κυριω τω θεω 
σου θυσιαστηριον εκ λιθων ουκ επιβαλεισ επ′ αυτουσ σιδηρον6λιθουσ ολοκληρουσ οικοδοµησεισ 
θυσιαστηριον κυριω τω θεω σου και ανοισεισ επ′ αυτο ολοκαυτωµατα κυριω τω θεω σου7και θυσεισ εκει 
θυσιαν σωτηριου κυριω τω θεω σου και φαγη και εµπλησθηση και ευφρανθηση εναντιον κυριου του θεου 
σου8και γραψεισ επι των λιθων παντα τον νοµον τουτον σαφωσ σφοδρα9και ελαλησεν µωυσησ και οι ιερεισ οι 
λευιται παντι ισραηλ λεγοντεσ σιωπα και ακουε ισραηλ εν τη ηµερα ταυτη γεγονασ εισ λαον κυριω τω θεω 
σου10και εισακουση τησ φωνησ κυριου του θεου σου και ποιησεισ πασασ τασ εντολασ αυτου και τα 
δικαιωµατα αυτου οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον11και ενετειλατο µωυσησ τω λαω εν τη ηµερα εκεινη 
λεγων12ουτοι στησονται ευλογειν τον λαον εν ορει γαριζιν διαβαντεσ τον ιορδανην συµεων λευι ιουδασ 
ισσαχαρ ιωσηφ και βενιαµιν13και ουτοι στησονται επι τησ καταρασ εν ορει γαιβαλ ρουβην γαδ και ασηρ 
ζαβουλων δαν και νεφθαλι14και αποκριθεντεσ οι λευιται ερουσιν παντι ισραηλ φωνη µεγαλη15επικαταρατοσ 
ανθρωποσ οστισ ποιησει γλυπτον και χωνευτον βδελυγµα κυριω εργον χειρων τεχνιτου και θησει αυτο εν 
αποκρυφω και αποκριθεισ πασ ο λαοσ ερουσιν γενοιτο16επικαταρατοσ ο ατιµαζων πατερα αυτου η µητερα 
αυτου και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο17επικαταρατοσ ο µετατιθεισ ορια του πλησιον και ερουσιν πασ ο λαοσ 
γενοιτο18επικαταρατοσ ο πλανων τυφλον εν οδω και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο19επικαταρατοσ οσ αν 
εκκλινη κρισιν προσηλυτου και ορφανου και χηρασ και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο20επικαταρατοσ ο 
κοιµωµενοσ µετα γυναικοσ του πατροσ αυτου οτι απεκαλυψεν συγκαλυµµα του πατροσ αυτου και ερουσιν 
πασ ο λαοσ γενοιτο21επικαταρατοσ ο κοιµωµενοσ µετα παντοσ κτηνουσ και ερουσιν πασ ο λαοσ 
γενοιτο22επικαταρατοσ ο κοιµωµενοσ µετα αδελφησ εκ πατροσ η εκ µητροσ αυτου και ερουσιν πασ ο λαοσ 
γενοιτο23επικαταρατοσ ο κοιµωµενοσ µετα πενθερασ αυτου και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο επικαταρατοσ ο 
κοιµωµενοσ µετα αδελφησ γυναικοσ αυτου και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο24επικαταρατοσ ο τυπτων τον 
πλησιον αυτου δολω και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο25επικαταρατοσ οσ αν λαβη δωρα παταξαι ψυχην 
αιµατοσ αθωου και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο26επικαταρατοσ πασ ανθρωποσ οσ ουκ εµµενει εν πασιν τοισ 
λογοισ του νοµου τουτου του ποιησαι αυτουσ και ερουσιν πασ ο λαοσ γενοιτο

Chapter 28
1και εσται ωσ αν διαβητε τον ιορδανην εισ την γην ην κυριοσ ο θεοσ υµων διδωσιν υµιν εαν ακοη 
εισακουσητε τησ φωνησ κυριου του θεου υµων φυλασσειν και ποιειν πασασ τασ εντολασ αυτου ασ εγω 
εντελλοµαι σοι σηµερον και δωσει σε κυριοσ ο θεοσ σου υπερανω παντων των εθνων τησ γησ2και ηξουσιν επι 
σε πασαι αι ευλογιαι αυται και ευρησουσιν σε εαν ακοη ακουσησ τησ φωνησ κυριου του θεου 
σου3ευλογηµενοσ συ εν πολει και ευλογηµενοσ συ εν αγρω4ευλογηµενα τα εκγονα τησ κοιλιασ σου και τα 
γενηµατα τησ γησ σου τα βουκολια των βοων σου και τα ποιµνια των προβατων σου5ευλογηµεναι αι 
αποθηκαι σου και τα εγκαταλειµµατα σου6ευλογηµενοσ συ εν τω εισπορευεσθαι σε και ευλογηµενοσ συ εν τω 
εκπορευεσθαι σε7παραδω κυριοσ ο θεοσ σου τουσ εχθρουσ σου τουσ ανθεστηκοτασ σοι συντετριµµενουσ προ 
προσωπου σου οδω µια εξελευσονται προσ σε και εν επτα οδοισ φευξονται απο προσωπου σου8αποστειλαι 
κυριοσ επι σε την ευλογιαν εν τοισ ταµιειοισ σου και εν πασιν ου αν επιβαλησ την χειρα σου επι τησ γησ ησ 
κυριοσ ο θεοσ σου διδωσιν σοι9αναστησαι σε κυριοσ ο θεοσ σου εαυτω λαον αγιον ον τροπον ωµοσεν τοισ 
πατρασιν σου εαν εισακουσησ τησ φωνησ κυριου του θεου σου και πορευθησ εν ταισ οδοισ αυτου10και 
οψονται σε παντα τα εθνη τησ γησ οτι το ονοµα κυριου επικεκληται σοι και φοβηθησονται σε11και πληθυνει 
σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ αγαθα επι τοισ εκγονοισ τησ κοιλιασ σου και επι τοισ γενηµασιν τησ γησ σου και επι 
τοισ εκγονοισ των κτηνων σου επι τησ γησ ησ ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν σου δουναι σοι12ανοιξαι σοι 
κυριοσ τον θησαυρον αυτου τον αγαθον τον ουρανον δουναι τον υετον τη γη σου επι καιρου αυτου ευλογησαι 
παντα τα εργα των χειρων σου και δανιεισ εθνεσιν πολλοισ συ δε ου δανιη και αρξεισ συ εθνων πολλων σου 
δε ουκ αρξουσιν13καταστησαι σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ κεφαλην και µη εισ ουραν και εση τοτε επανω και 
ουκ εση υποκατω εαν ακουσησ των εντολων κυριου του θεου σου οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον φυλασσειν 
και ποιειν14ου παραβηση απο παντων των λογων ων εγω εντελλοµαι σοι σηµερον δεξια ουδε αριστερα 
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πορευεσθαι οπισω θεων ετερων λατρευειν αυτοισ15και εσται εαν µη εισακουσησ τησ φωνησ κυριου του θεου 
σου φυλασσειν και ποιειν πασασ τασ εντολασ αυτου οσασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον και ελευσονται επι σε 
πασαι αι καταραι αυται και καταληµψονται σε16επικαταρατοσ συ εν πολει και επικαταρατοσ συ εν 
αγρω17επικαταρατοι αι αποθηκαι σου και τα εγκαταλειµµατα σου18επικαταρατα τα εκγονα τησ κοιλιασ σου 
και τα γενηµατα τησ γησ σου τα βουκολια των βοων σου και τα ποιµνια των προβατων σου19επικαταρατοσ συ 
εν τω εκπορευεσθαι σε και επικαταρατοσ συ εν τω εισπορευεσθαι σε20εξαποστειλαι κυριοσ σοι την ενδειαν 
και την εκλιµιαν και την αναλωσιν επι παντα ου αν επιβαλησ την χειρα σου οσα εαν ποιησησ εωσ αν 
εξολεθρευση σε και εωσ αν απολεση σε εν ταχει δια τα πονηρα επιτηδευµατα σου διοτι εγκατελιπεσ 
µε21προσκολλησαι κυριοσ εισ σε τον θανατον εωσ αν εξαναλωση σε απο τησ γησ εισ ην συ εισπορευη εκει 
κληρονοµησαι αυτην22παταξαι σε κυριοσ απορια και πυρετω και ριγει και ερεθισµω και φονω και 
ανεµοφθορια και τη ωχρα και καταδιωξονται σε εωσ αν απολεσωσιν σε23και εσται σοι ο ουρανοσ ο υπερ 
κεφαλησ σου χαλκουσ και η γη η υποκατω σου σιδηρα24δωη κυριοσ τον υετον τη γη σου κονιορτον και χουσ 
εκ του ουρανου καταβησεται επι σε εωσ αν εκτριψη σε και εωσ αν απολεση σε25δωη σε κυριοσ επικοπην 
εναντιον των εχθρων σου εν οδω µια εξελευση προσ αυτουσ και εν επτα οδοισ φευξη απο προσωπου αυτων 
και εση εν διασπορα εν πασαισ ταισ βασιλειαισ τησ γησ26και εσονται οι νεκροι υµων καταβρωµα τοισ 
πετεινοισ του ουρανου και τοισ θηριοισ τησ γησ και ουκ εσται ο αποσοβων27παταξαι σε κυριοσ εν ελκει 
αιγυπτιω εν ταισ εδραισ και ψωρα αγρια και κνηφη ωστε µη δυνασθαι σε ιαθηναι28παταξαι σε κυριοσ 
παραπληξια και αορασια και εκστασει διανοιασ29και εση ψηλαφων µεσηµβριασ ωσει ψηλαφησαι ο τυφλοσ 
εν τω σκοτει και ουκ ευοδωσει τασ οδουσ σου και εση τοτε αδικουµενοσ και διαρπαζοµενοσ πασασ τασ 
ηµερασ και ουκ εσται σοι ο βοηθων30γυναικα ληµψη και ανηρ ετεροσ εξει αυτην οικιαν οικοδοµησεισ και 
ουκ οικησεισ εν αυτη αµπελωνα φυτευσεισ και ου τρυγησεισ αυτον31ο µοσχοσ σου εσφαγµενοσ εναντιον σου 
και ου φαγη εξ αυτου ο ονοσ σου ηρπασµενοσ απο σου και ουκ αποδοθησεται σοι τα προβατα σου δεδοµενα 
τοισ εχθροισ σου και ουκ εσται σοι ο βοηθων32οι υιοι σου και αι θυγατερεσ σου δεδοµεναι εθνει ετερω και οι 
οφθαλµοι σου βλεψονται σφακελιζοντεσ εισ αυτα και ουκ ισχυσει η χειρ σου33τα εκφορια τησ γησ σου και 
παντασ τουσ πονουσ σου φαγεται εθνοσ ο ουκ επιστασαι και εση αδικουµενοσ και τεθραυσµενοσ πασασ τασ 
ηµερασ34και εση παραπληκτοσ δια τα οραµατα των οφθαλµων σου α βλεψη35παταξαι σε κυριοσ εν ελκει 
πονηρω επι τα γονατα και επι τασ κνηµασ ωστε µη δυνασθαι σε ιαθηναι απο ιχνουσ των ποδων σου εωσ τησ 
κορυφησ σου36απαγαγοι κυριοσ σε και τουσ αρχοντασ σου ουσ εαν καταστησησ επι σεαυτον εισ εθνοσ ο ουκ 
επιστασαι συ και οι πατερεσ σου και λατρευσεισ εκει θεοισ ετεροισ ξυλοισ και λιθοισ37και εση εκει εν 
αινιγµατι και παραβολη και διηγηµατι εν πασιν τοισ εθνεσιν εισ ουσ αν απαγαγη σε κυριοσ εκει38σπερµα 
πολυ εξοισεισ εισ το πεδιον και ολιγα εισοισεισ οτι κατεδεται αυτα η ακρισ39αµπελωνα φυτευσεισ και 
κατεργα και οινον ου πιεσαι ουδε ευφρανθηση εξ αυτου οτι καταφαγεται αυτα ο σκωληξ40ελαιαι εσονται σοι 
εν πασι τοισ οριοισ σου και ελαιον ου χριση οτι εκρυησεται η ελαια σου41υιουσ και θυγατερασ γεννησεισ και 
ουκ εσονται σοι απελευσονται γαρ εν αιχµαλωσια42παντα τα ξυλινα σου και τα γενηµατα τησ γησ σου 
εξαναλωσει η ερυσιβη43ο προσηλυτοσ οσ εστιν εν σοι αναβησεται επι σε ανω ανω συ δε καταβηση κατω 
κατω44ουτοσ δανιει σοι συ δε τουτω ου δανιεισ ουτοσ εσται κεφαλη συ δε εση ουρα45και ελευσονται επι σε 
πασαι αι καταραι αυται και καταδιωξονται σε και καταληµψονται σε εωσ αν εξολεθρευση σε και εωσ αν 
απολεση σε οτι ουκ εισηκουσασ τησ φωνησ κυριου του θεου σου φυλαξαι τασ εντολασ αυτου και τα 
δικαιωµατα αυτου οσα ενετειλατο σοι46και εσται εν σοι σηµεια και τερατα και εν τω σπερµατι σου εωσ του 
αιωνοσ47ανθ′ ων ουκ ελατρευσασ κυριω τω θεω σου εν ευφροσυνη και αγαθη καρδια δια το πληθοσ 
παντων48και λατρευσεισ τοισ εχθροισ σου ουσ επαποστελει κυριοσ επι σε εν λιµω και εν διψει και εν 
γυµνοτητι και εν εκλειψει παντων και επιθησει κλοιον σιδηρουν επι τον τραχηλον σου εωσ αν εξολεθρευση 
σε49επαξει κυριοσ επι σε εθνοσ µακροθεν απ′ εσχατου τησ γησ ωσει ορµηµα αετου εθνοσ ο ουκ ακουση τησ 
φωνησ αυτου50εθνοσ αναιδεσ προσωπω οστισ ου θαυµασει προσωπον πρεσβυτου και νεον ουκ ελεησει51και 
κατεδεται τα εκγονα των κτηνων σου και τα γενηµατα τησ γησ σου ωστε µη καταλιπειν σοι σιτον οινον ελαιον 
τα βουκολια των βοων σου και τα ποιµνια των προβατων σου εωσ αν απολεση σε52και εκτριψη σε εν πασαισ 
ταισ πολεσιν σου εωσ αν καθαιρεθωσιν τα τειχη σου τα υψηλα και τα οχυρα εφ′ οισ συ πεποιθασ επ′ αυτοισ 
εν παση τη γη σου και θλιψει σε εν πασαισ ταισ πολεσιν σου αισ εδωκεν σοι κυριοσ ο θεοσ σου53και φαγη τα 
εκγονα τησ κοιλιασ σου κρεα υιων σου και θυγατερων σου οσα εδωκεν σοι κυριοσ ο θεοσ σου εν τη 
στενοχωρια σου και εν τη θλιψει σου η θλιψει σε ο εχθροσ σου54ο απαλοσ εν σοι και ο τρυφεροσ σφοδρα 
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βασκανει τω οφθαλµω τον αδελφον και την γυναικα την εν τω κολπω αυτου και τα καταλελειµµενα τεκνα α 
αν καταλειφθη55ωστε δουναι ενι αυτων απο των σαρκων των τεκνων αυτου ων αν κατεσθη δια το µη 
καταλειφθηναι αυτω µηθεν εν τη στενοχωρια σου και εν τη θλιψει σου η αν θλιψωσιν σε οι εχθροι σου εν 
πασαισ ταισ πολεσιν σου56και η απαλη εν υµιν και η τρυφερα σφοδρα ησ ουχι πειραν ελαβεν ο πουσ αυτησ 
βαινειν επι τησ γησ δια την τρυφεροτητα και δια την απαλοτητα βασκανει τω οφθαλµω αυτησ τον ανδρα 
αυτησ τον εν τω κολπω αυτησ και τον υιον και την θυγατερα αυτησ57και το χοριον αυτησ το εξελθον δια των 
µηρων αυτησ και το τεκνον ο αν τεκη καταφαγεται γαρ αυτα δια την ενδειαν παντων κρυφη εν τη στενοχωρια 
σου και εν τη θλιψει σου η θλιψει σε ο εχθροσ σου εν πασαισ ταισ πολεσιν σου58εαν µη εισακουσητε ποιειν 
παντα τα ρηµατα του νοµου τουτου τα γεγραµµενα εν τω βιβλιω τουτω φοβεισθαι το ονοµα το εντιµον και το 
θαυµαστον τουτο κυριον τον θεον σου59και παραδοξασει κυριοσ τασ πληγασ σου και τασ πληγασ του 
σπερµατοσ σου πληγασ µεγαλασ και θαυµαστασ και νοσουσ πονηρασ και πιστασ60και επιστρεψει επι σε 
πασαν την οδυνην αιγυπτου την πονηραν ην διευλαβου απο προσωπου αυτων και κολληθησονται εν σοι61και 
πασαν µαλακιαν και πασαν πληγην την µη γεγραµµενην εν τω βιβλιω του νοµου τουτου επαξει κυριοσ επι σε 
εωσ αν εξολεθρευση σε62και καταλειφθησεσθε εν αριθµω βραχει ανθ′ ων οτι ητε ωσει τα αστρα του ουρανου 
τω πληθει οτι ουκ εισηκουσατε τησ φωνησ κυριου του θεου υµων63και εσται ον τροπον ευφρανθη κυριοσ εφ′ 
υµιν ευ ποιησαι υµασ και πληθυναι υµασ ουτωσ ευφρανθησεται κυριοσ εφ′ υµιν εξολεθρευσαι υµασ και 
εξαρθησεσθε απο τησ γησ εισ ην υµεισ εισπορευεσθε εκει κληρονοµησαι αυτην64και διασπερει σε κυριοσ ο 
θεοσ σου εισ παντα τα εθνη απ′ ακρου τησ γησ εωσ ακρου τησ γησ και δουλευσεισ εκει θεοισ ετεροισ ξυλοισ 
και λιθοισ ουσ ουκ ηπιστω συ και οι πατερεσ σου65αλλα και εν τοισ εθνεσιν εκεινοισ ουκ αναπαυσει σε ουδ′ 
ου µη γενηται στασισ τω ιχνει του ποδοσ σου και δωσει σοι κυριοσ εκει καρδιαν αθυµουσαν και εκλειποντασ 
οφθαλµουσ και τηκοµενην ψυχην66και εσται η ζωη σου κρεµαµενη απεναντι των οφθαλµων σου και 
φοβηθηση ηµερασ και νυκτοσ και ου πιστευσεισ τη ζωη σου67το πρωι ερεισ πωσ αν γενοιτο εσπερα και το 
εσπερασ ερεισ πωσ αν γενοιτο πρωι απο του φοβου τησ καρδιασ σου α φοβηθηση και απο των οραµατων των 
οφθαλµων σου ων οψη68και αποστρεψει σε κυριοσ εισ αιγυπτον εν πλοιοισ και εν τη οδω η ειπα ου 
προσθησεσθε ετι ιδειν αυτην και πραθησεσθε εκει τοισ εχθροισ υµων εισ παιδασ και παιδισκασ και ουκ εσται 
ο κτωµενοσ69ουτοι οι λογοι τησ διαθηκησ ουσ ενετειλατο κυριοσ µωυση στησαι τοισ υιοισ ισραηλ εν γη µωαβ 
πλην τησ διαθηκησ ησ διεθετο αυτοισ εν χωρηβ

Chapter 29
1και εκαλεσεν µωυσησ παντασ τουσ υιουσ ισραηλ και ειπεν προσ αυτουσ υµεισ εωρακατε παντα οσα 
εποιησεν κυριοσ εν γη αιγυπτω ενωπιον υµων φαραω και τοισ θεραπουσιν αυτου και παση τη γη αυτου2τουσ 
πειρασµουσ τουσ µεγαλουσ ουσ εωρακασιν οι οφθαλµοι σου τα σηµεια και τα τερατα τα µεγαλα εκεινα3και 
ουκ εδωκεν κυριοσ ο θεοσ υµιν καρδιαν ειδεναι και οφθαλµουσ βλεπειν και ωτα ακουειν εωσ τησ ηµερασ 
ταυτησ4και ηγαγεν υµασ τεσσαρακοντα ετη εν τη ερηµω ουκ επαλαιωθη τα ιµατια υµων και τα υποδηµατα 
υµων ου κατετριβη απο των ποδων υµων5αρτον ουκ εφαγετε οινον και σικερα ουκ επιετε ινα γνωτε οτι ουτοσ 
κυριοσ ο θεοσ υµων6και ηλθετε εωσ του τοπου τουτου και εξηλθεν σηων βασιλευσ εσεβων και ωγ βασιλευσ 
τησ βασαν εισ συναντησιν ηµιν εν πολεµω και επαταξαµεν αυτουσ7και ελαβοµεν την γην αυτων και εδωκα 
αυτην εν κληρω τω ρουβην και τω γαδδι και τω ηµισει φυλησ µανασση8και φυλαξεσθε ποιειν παντασ τουσ 
λογουσ τησ διαθηκησ ταυτησ ινα συνητε παντα οσα ποιησετε9υµεισ εστηκατε παντεσ σηµερον εναντιον 
κυριου του θεου υµων οι αρχιφυλοι υµων και η γερουσια υµων και οι κριται υµων και οι γραµµατοεισαγωγεισ 
υµων πασ ανηρ ισραηλ10αι γυναικεσ υµων και τα εκγονα υµων και ο προσηλυτοσ ο εν µεσω τησ παρεµβολησ 
υµων απο ξυλοκοπου υµων και εωσ υδροφορου υµων11παρελθειν εν τη διαθηκη κυριου του θεου σου και εν 
ταισ αραισ αυτου οσα κυριοσ ο θεοσ σου διατιθεται προσ σε σηµερον12ινα στηση σε αυτω εισ λαον και 
αυτοσ εσται σου θεοσ ον τροπον ειπεν σοι και ον τροπον ωµοσεν τοισ πατρασιν σου αβρααµ και ισαακ και 
ιακωβ13και ουχ υµιν µονοισ εγω διατιθεµαι την διαθηκην ταυτην και την αραν ταυτην14αλλα και τοισ ωδε 
ουσι µεθ′ ηµων σηµερον εναντιον κυριου του θεου υµων και τοισ µη ουσιν µεθ′ ηµων ωδε σηµερον15οτι υµεισ 
οιδατε ωσ κατωκησαµεν εν γη αιγυπτω και παρηλθοµεν εν µεσω των εθνων ουσ παρηλθετε16και ειδετε τα 
βδελυγµατα αυτων και τα ειδωλα αυτων ξυλον και λιθον αργυριον και χρυσιον α εστιν παρ′ αυτοισ17µη τισ 
εστιν εν υµιν ανηρ η γυνη η πατρια η φυλη τινοσ η διανοια εξεκλινεν απο κυριου του θεου υµων πορευεσθαι 
λατρευειν τοισ θεοισ των εθνων εκεινων µη τισ εστιν εν υµιν ριζα ανω φυουσα εν χολη και πικρια18και εσται 
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εαν ακουση τα ρηµατα τησ αρασ ταυτησ και επιφηµισηται εν τη καρδια αυτου λεγων οσια µοι γενοιτο οτι εν 
τη αποπλανησει τησ καρδιασ µου πορευσοµαι ινα µη συναπολεση ο αµαρτωλοσ τον αναµαρτητον19ου µη 
θεληση ο θεοσ ευιλατευσαι αυτω αλλ′ η τοτε εκκαυθησεται οργη κυριου και ο ζηλοσ αυτου εν τω ανθρωπω 
εκεινω και κολληθησονται εν αυτω πασαι αι αραι τησ διαθηκησ ταυτησ αι γεγραµµεναι εν τω βιβλιω του 
νοµου τουτου και εξαλειψει κυριοσ το ονοµα αυτου εκ τησ υπο τον ουρανον20και διαστελει αυτον κυριοσ εισ 
κακα εκ παντων των υιων ισραηλ κατα πασασ τασ αρασ τησ διαθηκησ τασ γεγραµµενασ εν τω βιβλιω του 
νοµου τουτου21και ερουσιν η γενεα η ετερα οι υιοι υµων οι αναστησονται µεθ′ υµασ και ο αλλοτριοσ οσ αν 
ελθη εκ γησ µακροθεν και οψονται τασ πληγασ τησ γησ εκεινησ και τασ νοσουσ αυτησ ασ απεστειλεν κυριοσ 
επ′ αυτην22θειον και αλα κατακεκαυµενον πασα η γη αυτησ ου σπαρησεται ουδε ανατελει ουδε µη αναβη επ′ 
αυτην παν χλωρον ωσπερ κατεστραφη σοδοµα και γοµορρα αδαµα και σεβωιµ ασ κατεστρεψεν κυριοσ εν 
θυµω και οργη23και ερουσιν παντα τα εθνη δια τι εποιησεν κυριοσ ουτωσ τη γη ταυτη τισ ο θυµοσ τησ οργησ 
ο µεγασ ουτοσ24και ερουσιν οτι κατελιποσαν την διαθηκην κυριου του θεου των πατερων αυτων α διεθετο 
τοισ πατρασιν αυτων οτε εξηγαγεν αυτουσ εκ γησ αιγυπτου25και πορευθεντεσ ελατρευσαν θεοισ ετεροισ και 
προσεκυνησαν αυτοισ οισ ουκ ηπισταντο ουδε διενειµεν αυτοισ26και ωργισθη θυµω κυριοσ επι την γην 
εκεινην επαγαγειν επ′ αυτην κατα πασασ τασ καταρασ τασ γεγραµµενασ εν τω βιβλιω του νοµου τουτου27και 
εξηρεν αυτουσ κυριοσ απο τησ γησ αυτων εν θυµω και οργη και παροξυσµω µεγαλω σφοδρα και εξεβαλεν 
αυτουσ εισ γην ετεραν ωσει νυν28τα κρυπτα κυριω τω θεω ηµων τα δε φανερα ηµιν και τοισ τεκνοισ ηµων εισ 
τον αιωνα ποιειν παντα τα ρηµατα του νοµου τουτου

Chapter 30
1και εσται ωσ αν ελθωσιν επι σε παντα τα ρηµατα ταυτα η ευλογια και η καταρα ην εδωκα προ προσωπου σου 
και δεξη εισ την καρδιαν σου εν πασιν τοισ εθνεσιν ου εαν σε διασκορπιση κυριοσ εκει2και επιστραφηση επι 
κυριον τον θεον σου και υπακουση τησ φωνησ αυτου κατα παντα οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον εξ ολησ 
τησ καρδιασ σου και εξ ολησ τησ ψυχησ σου3και ιασεται κυριοσ τασ αµαρτιασ σου και ελεησει σε και παλιν 
συναξει σε εκ παντων των εθνων εισ ουσ διεσκορπισεν σε κυριοσ εκει4εαν η η διασπορα σου απ′ ακρου του 
ουρανου εωσ ακρου του ουρανου εκειθεν συναξει σε κυριοσ ο θεοσ σου και εκειθεν ληµψεται σε κυριοσ ο 
θεοσ σου5και εισαξει σε κυριοσ ο θεοσ σου εισ την γην ην εκληρονοµησαν οι πατερεσ σου και 
κληρονοµησεισ αυτην και ευ σε ποιησει και πλεοναστον σε ποιησει υπερ τουσ πατερασ σου6και περικαθαριει 
κυριοσ την καρδιαν σου και την καρδιαν του σπερµατοσ σου αγαπαν κυριον τον θεον σου εξ ολησ τησ 
καρδιασ σου και εξ ολησ τησ ψυχησ σου ινα ζησ συ7και δωσει κυριοσ ο θεοσ σου τασ αρασ ταυτασ επι τουσ 
εχθρουσ σου και επι τουσ µισουντασ σε οι εδιωξαν σε8και συ επιστραφηση και εισακουση τησ φωνησ κυριου 
του θεου σου και ποιησεισ τασ εντολασ αυτου οσασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον9και πολυωρησει σε κυριοσ 
ο θεοσ σου εν παντι εργω των χειρων σου εν τοισ εκγονοισ τησ κοιλιασ σου και εν τοισ γενηµασιν τησ γησ 
σου και εν τοισ εκγονοισ των κτηνων σου οτι επιστρεψει κυριοσ ο θεοσ σου ευφρανθηναι επι σε εισ αγαθα 
καθοτι ηυφρανθη επι τοισ πατρασιν σου10εαν εισακουσησ τησ φωνησ κυριου του θεου σου φυλασσεσθαι και 
ποιειν πασασ τασ εντολασ αυτου και τα δικαιωµατα αυτου και τασ κρισεισ αυτου τασ γεγραµµενασ εν τω 
βιβλιω του νοµου τουτου εαν επιστραφησ επι κυριον τον θεον σου εξ ολησ τησ καρδιασ σου και εξ ολησ τησ 
ψυχησ σου11οτι η εντολη αυτη ην εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ουχ υπερογκοσ εστιν ουδε µακραν απο 
σου12ουκ εν τω ουρανω ανω εστιν λεγων τισ αναβησεται ηµιν εισ τον ουρανον και ληµψεται αυτην ηµιν και 
ακουσαντεσ αυτην ποιησοµεν13ουδε περαν τησ θαλασσησ εστιν λεγων τισ διαπερασει ηµιν εισ το περαν τησ 
θαλασσησ και ληµψεται ηµιν αυτην και ακουστην ηµιν ποιησει αυτην και ποιησοµεν14εστιν σου εγγυσ το 
ρηµα σφοδρα εν τω στοµατι σου και εν τη καρδια σου και εν ταισ χερσιν σου αυτο ποιειν15ιδου δεδωκα προ 
προσωπου σου σηµερον την ζωην και τον θανατον το αγαθον και το κακον16εαν εισακουσησ τασ εντολασ 
κυριου του θεου σου ασ εγω εντελλοµαι σοι σηµερον αγαπαν κυριον τον θεον σου πορευεσθαι εν πασαισ ταισ 
οδοισ αυτου φυλασσεσθαι τα δικαιωµατα αυτου και τασ κρισεισ αυτου και ζησεσθε και πολλοι εσεσθε και 
ευλογησει σε κυριοσ ο θεοσ σου εν παση τη γη εισ ην εισπορευη εκει κληρονοµησαι αυτην17και εαν µεταστη 
η καρδια σου και µη εισακουσησ και πλανηθεισ προσκυνησησ θεοισ ετεροισ και λατρευσησ 
αυτοισ18αναγγελλω σοι σηµερον οτι απωλεια απολεισθε και ου µη πολυηµεροι γενησθε επι τησ γησ ησ κυριοσ 
ο θεοσ σου διδωσιν σοι εισ ην υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην εκει κληρονοµησαι αυτην19διαµαρτυροµαι υµιν 
σηµερον τον τε ουρανον και την γην την ζωην και τον θανατον δεδωκα προ προσωπου υµων την ευλογιαν και 
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την καταραν εκλεξαι την ζωην ινα ζησ συ και το σπερµα σου20αγαπαν κυριον τον θεον σου εισακουειν τησ 
φωνησ αυτου και εχεσθαι αυτου οτι τουτο η ζωη σου και η µακροτησ των ηµερων σου κατοικειν σε επι τησ 
γησ ησ ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν σου αβρααµ και ισαακ και ιακωβ δουναι αυτοισ

Chapter 31
1και συνετελεσεν µωυσησ λαλων παντασ τουσ λογουσ τουτουσ προσ παντασ υιουσ ισραηλ2και ειπεν προσ 
αυτουσ εκατον και εικοσι ετων εγω ειµι σηµερον ου δυνησοµαι ετι εισπορευεσθαι και εκπορευεσθαι κυριοσ δε 
ειπεν προσ µε ου διαβηση τον ιορδανην τουτον3κυριοσ ο θεοσ σου ο προπορευοµενοσ προ προσωπου σου 
αυτοσ εξολεθρευσει τα εθνη ταυτα απο προσωπου σου και κατακληρονοµησεισ αυτουσ και ιησουσ ο 
προπορευοµενοσ προ προσωπου σου καθα ελαλησεν κυριοσ4και ποιησει κυριοσ αυτοισ καθα εποιησεν σηων 
και ωγ τοισ δυσι βασιλευσιν των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου και τη γη αυτων καθοτι 
εξωλεθρευσεν αυτουσ5και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ υµιν και ποιησετε αυτοισ καθοτι ενετειλαµην 
υµιν6ανδριζου και ισχυε µη φοβου µηδε δειλια µηδε πτοηθησ απο προσωπου αυτων οτι κυριοσ ο θεοσ σου ο 
προπορευοµενοσ µεθ′ υµων εν υµιν ου µη σε ανη ουτε µη σε εγκαταλιπη7και εκαλεσεν µωυσησ ιησουν και 
ειπεν αυτω εναντι παντοσ ισραηλ ανδριζου και ισχυε συ γαρ εισελευση προ προσωπου του λαου τουτου εισ 
την γην ην ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν ηµων δουναι αυτοισ και συ κατακληρονοµησεισ αυτην αυτοισ8και 
κυριοσ ο συµπορευοµενοσ µετα σου ουκ ανησει σε ουδε µη εγκαταλιπη σε µη φοβου µηδε δειλια9και εγραψεν 
µωυσησ τα ρηµατα του νοµου τουτου εισ βιβλιον και εδωκεν τοισ ιερευσιν τοισ υιοισ λευι τοισ αιρουσιν την 
κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου και τοισ πρεσβυτεροισ των υιων ισραηλ10και ενετειλατο αυτοισ µωυσησ εν τη 
ηµερα εκεινη λεγων µετα επτα ετη εν καιρω ενιαυτου αφεσεωσ εν εορτη σκηνοπηγιασ11εν τω συµπορευεσθαι 
παντα ισραηλ οφθηναι ενωπιον κυριου του θεου σου εν τω τοπω ω αν εκλεξηται κυριοσ αναγνωσεσθε τον 
νοµον τουτον εναντιον παντοσ ισραηλ εισ τα ωτα αυτων12εκκλησιασασ τον λαον τουσ ανδρασ και τασ 
γυναικασ και τα εκγονα και τον προσηλυτον τον εν ταισ πολεσιν υµων ινα ακουσωσιν και ινα µαθωσιν 
φοβεισθαι κυριον τον θεον υµων και ακουσονται ποιειν παντασ τουσ λογουσ του νοµου τουτου13και οι υιοι 
αυτων οι ουκ οιδασιν ακουσονται και µαθησονται φοβεισθαι κυριον τον θεον υµων πασασ τασ ηµερασ οσασ 
αυτοι ζωσιν επι τησ γησ εισ ην υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην εκει κληρονοµησαι αυτην14και ειπεν κυριοσ 
προσ µωυσην ιδου ηγγικασιν αι ηµεραι του θανατου σου καλεσον ιησουν και στητε παρα τασ θυρασ τησ 
σκηνησ του µαρτυριου και εντελουµαι αυτω και επορευθη µωυσησ και ιησουσ εισ την σκηνην του µαρτυριου 
και εστησαν παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου15και κατεβη κυριοσ εν νεφελη και εστη παρα τασ 
θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και εστη ο στυλοσ τησ νεφελησ παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ16και ειπεν 
κυριοσ προσ µωυσην ιδου συ κοιµα µετα των πατερων σου και αναστασ ο λαοσ ουτοσ εκπορνευσει οπισω 
θεων αλλοτριων τησ γησ εισ ην ουτοσ εισπορευεται εκει εισ αυτην και εγκαταλειψουσιν µε και 
διασκεδασουσιν την διαθηκην µου ην διεθεµην αυτοισ17και οργισθησοµαι θυµω εισ αυτουσ εν τη ηµερα 
εκεινη και καταλειψω αυτουσ και αποστρεψω το προσωπον µου απ′ αυτων και εσται καταβρωµα και 
ευρησουσιν αυτον κακα πολλα και θλιψεισ και ερει εν τη ηµερα εκεινη διοτι ουκ εστιν κυριοσ ο θεοσ µου εν 
εµοι ευροσαν µε τα κακα ταυτα18εγω δε αποστροφη αποστρεψω το προσωπον µου απ′ αυτων εν τη ηµερα 
εκεινη δια πασασ τασ κακιασ ασ εποιησαν οτι επεστρεψαν επι θεουσ αλλοτριουσ19και νυν γραψατε τα 
ρηµατα τησ ωδησ ταυτησ και διδαξετε αυτην τουσ υιουσ ισραηλ και εµβαλειτε αυτην εισ το στοµα αυτων ινα 
γενηται µοι η ωδη αυτη εισ µαρτυριον εν υιοισ ισραηλ20εισαξω γαρ αυτουσ εισ την γην την αγαθην ην ωµοσα 
τοισ πατρασιν αυτων δουναι αυτοισ γην ρεουσαν γαλα και µελι και φαγονται και εµπλησθεντεσ κορησουσιν 
και επιστραφησονται επι θεουσ αλλοτριουσ και λατρευσουσιν αυτοισ και παροξυνουσιν µε και 
διασκεδασουσιν την διαθηκην µου21και αντικαταστησεται η ωδη αυτη κατα προσωπον µαρτυρουσα ου γαρ 
µη επιλησθη απο στοµατοσ αυτων και απο στοµατοσ του σπερµατοσ αυτων εγω γαρ οιδα την πονηριαν αυτων 
οσα ποιουσιν ωδε σηµερον προ του εισαγαγειν µε αυτουσ εισ την γην την αγαθην ην ωµοσα τοισ πατρασιν 
αυτων22και εγραψεν µωυσησ την ωδην ταυτην εν εκεινη τη ηµερα και εδιδαξεν αυτην τουσ υιουσ 
ισραηλ23και ενετειλατο µωυσησ ιησοι και ειπεν αυτω ανδριζου και ισχυε συ γαρ εισαξεισ τουσ υιουσ ισραηλ 
εισ την γην ην ωµοσεν κυριοσ αυτοισ και αυτοσ εσται µετα σου24ηνικα δε συνετελεσεν µωυσησ γραφων 
παντασ τουσ λογουσ του νοµου τουτου εισ βιβλιον εωσ εισ τελοσ25και ενετειλατο τοισ λευιταισ τοισ αιρουσιν 
την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου λεγων26λαβοντεσ το βιβλιον του νοµου τουτου θησετε αυτο εκ πλαγιων τησ 
κιβωτου τησ διαθηκησ κυριου του θεου υµων και εσται εκει εν σοι εισ µαρτυριον27οτι εγω επισταµαι τον 
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ερεθισµον σου και τον τραχηλον σου τον σκληρον ετι γαρ εµου ζωντοσ µεθ′ υµων σηµερον παραπικραινοντεσ 
ητε τα προσ τον θεον πωσ ουχι και εσχατον του θανατου µου28εκκλησιασατε προσ µε τουσ φυλαρχουσ υµων 
και τουσ πρεσβυτερουσ υµων και τουσ κριτασ υµων και τουσ γραµµατοεισαγωγεισ υµων ινα λαλησω εισ τα 
ωτα αυτων παντασ τουσ λογουσ τουτουσ και διαµαρτυρωµαι αυτοισ τον τε ουρανον και την γην29οιδα γαρ 
οτι εσχατον τησ τελευτησ µου ανοµια ανοµησετε και εκκλινειτε εκ τησ οδου ησ ενετειλαµην υµιν και 
συναντησεται υµιν τα κακα εσχατον των ηµερων οτι ποιησετε το πονηρον εναντιον κυριου παροργισαι αυτον 
εν τοισ εργοισ των χειρων υµων30και ελαλησεν µωυσησ εισ τα ωτα πασησ εκκλησιασ ισραηλ τα ρηµατα τησ 
ωδησ ταυτησ εωσ εισ τελοσ

Chapter 32
1προσεχε ουρανε και λαλησω και ακουετω γη ρηµατα εκ στοµατοσ µου2προσδοκασθω ωσ υετοσ το αποφθεγµα 
µου και καταβητω ωσ δροσοσ τα ρηµατα µου ωσει οµβροσ επ′ αγρωστιν και ωσει νιφετοσ επι χορτον3οτι 
ονοµα κυριου εκαλεσα δοτε µεγαλωσυνην τω θεω ηµων4θεοσ αληθινα τα εργα αυτου και πασαι αι οδοι αυτου 
κρισεισ θεοσ πιστοσ και ουκ εστιν αδικια δικαιοσ και οσιοσ κυριοσ5ηµαρτοσαν ουκ αυτω τεκνα µωµητα 
γενεα σκολια και διεστραµµενη6ταυτα κυριω ανταποδιδοτε ουτω λαοσ µωροσ και ουχι σοφοσ ουκ αυτοσ 
ουτοσ σου πατηρ εκτησατο σε και εποιησεν σε και εκτισεν σε7µνησθητε ηµερασ αιωνοσ συνετε ετη γενεασ 
γενεων επερωτησον τον πατερα σου και αναγγελει σοι τουσ πρεσβυτερουσ σου και ερουσιν σοι8οτε διεµεριζεν 
ο υψιστοσ εθνη ωσ διεσπειρεν υιουσ αδαµ εστησεν ορια εθνων κατα αριθµον αγγελων θεου9και εγενηθη µερισ 
κυριου λαοσ αυτου ιακωβ σχοινισµα κληρονοµιασ αυτου ισραηλ10αυταρκησεν αυτον εν γη ερηµω εν διψει 
καυµατοσ εν ανυδρω εκυκλωσεν αυτον και επαιδευσεν αυτον και διεφυλαξεν αυτον ωσ κοραν οφθαλµου11ωσ 
αετοσ σκεπασαι νοσσιαν αυτου και επι τοισ νεοσσοισ αυτου επεποθησεν διεισ τασ πτερυγασ αυτου εδεξατο 
αυτουσ και ανελαβεν αυτουσ επι των µεταφρενων αυτου12κυριοσ µονοσ ηγεν αυτουσ και ουκ ην µετ′ αυτων 
θεοσ αλλοτριοσ13ανεβιβασεν αυτουσ επι την ισχυν τησ γησ εψωµισεν αυτουσ γενηµατα αγρων εθηλασαν µελι 
εκ πετρασ και ελαιον εκ στερεασ πετρασ14βουτυρον βοων και γαλα προβατων µετα στεατοσ αρνων και κριων 
υιων ταυρων και τραγων µετα στεατοσ νεφρων πυρου και αιµα σταφυλησ επιον οινον15και εφαγεν ιακωβ και 
ενεπλησθη και απελακτισεν ο ηγαπηµενοσ ελιπανθη επαχυνθη επλατυνθη και εγκατελιπεν θεον τον 
ποιησαντα αυτον και απεστη απο θεου σωτηροσ αυτου16παρωξυναν µε επ′ αλλοτριοισ εν βδελυγµασιν αυτων 
εξεπικραναν µε17εθυσαν δαιµονιοισ και ου θεω θεοισ οισ ουκ ηδεισαν καινοι προσφατοι ηκασιν ουσ ουκ 
ηδεισαν οι πατερεσ αυτων18θεον τον γεννησαντα σε εγκατελιπεσ και επελαθου θεου του τρεφοντοσ σε19και 
ειδεν κυριοσ και εζηλωσεν και παρωξυνθη δι′ οργην υιων αυτου και θυγατερων20και ειπεν αποστρεψω το 
προσωπον µου απ′ αυτων και δειξω τι εσται αυτοισ επ′ εσχατων οτι γενεα εξεστραµµενη εστιν υιοι οισ ουκ 
εστιν πιστισ εν αυτοισ21αυτοι παρεζηλωσαν µε επ′ ου θεω παρωργισαν µε εν τοισ ειδωλοισ αυτων καγω 
παραζηλωσω αυτουσ επ′ ουκ εθνει επ′ εθνει ασυνετω παροργιω αυτουσ22οτι πυρ εκκεκαυται εκ του θυµου µου 
καυθησεται εωσ αδου κατω καταφαγεται γην και τα γενηµατα αυτησ φλεξει θεµελια ορεων23συναξω εισ 
αυτουσ κακα και τα βελη µου συντελεσω εισ αυτουσ24τηκοµενοι λιµω και βρωσει ορνεων και οπισθοτονοσ 
ανιατοσ οδοντασ θηριων αποστελω εισ αυτουσ µετα θυµου συροντων επι γησ25εξωθεν ατεκνωσει αυτουσ 
µαχαιρα και εκ των ταµιειων φοβοσ νεανισκοσ συν παρθενω θηλαζων µετα καθεστηκοτοσ πρεσβυτου26ειπα 
διασπερω αυτουσ παυσω δη εξ ανθρωπων το µνηµοσυνον αυτων27ει µη δι′ οργην εχθρων ινα µη 
µακροχρονισωσιν και ινα µη συνεπιθωνται οι υπεναντιοι µη ειπωσιν η χειρ ηµων η υψηλη και ουχι κυριοσ 
εποιησεν ταυτα παντα28οτι εθνοσ απολωλεκοσ βουλην εστιν και ουκ εστιν εν αυτοισ επιστηµη29ουκ 
εφρονησαν συνιεναι ταυτα καταδεξασθωσαν εισ τον επιοντα χρονον30πωσ διωξεται εισ χιλιουσ και δυο 
µετακινησουσιν µυριαδασ ει µη ο θεοσ απεδοτο αυτουσ και κυριοσ παρεδωκεν αυτουσ31οτι ουκ εστιν ωσ ο 
θεοσ ηµων οι θεοι αυτων οι δε εχθροι ηµων ανοητοι32εκ γαρ αµπελου σοδοµων η αµπελοσ αυτων και η 
κληµατισ αυτων εκ γοµορρασ η σταφυλη αυτων σταφυλη χολησ βοτρυσ πικριασ αυτοισ33θυµοσ δρακοντων ο 
οινοσ αυτων και θυµοσ ασπιδων ανιατοσ34ουκ ιδου ταυτα συνηκται παρ′ εµοι και εσφραγισται εν τοισ 
θησαυροισ µου35εν ηµερα εκδικησεωσ ανταποδωσω εν καιρω οταν σφαλη ο πουσ αυτων οτι εγγυσ ηµερα 
απωλειασ αυτων και παρεστιν ετοιµα υµιν36οτι κρινει κυριοσ τον λαον αυτου και επι τοισ δουλοισ αυτου 
παρακληθησεται ειδεν γαρ παραλελυµενουσ αυτουσ και εκλελοιποτασ εν επαγωγη και παρειµενουσ37και 
ειπεν κυριοσ που εισιν οι θεοι αυτων εφ′ οισ επεποιθεισαν επ′ αυτοισ38ων το στεαρ των θυσιων αυτων ησθιετε 
και επινετε τον οινον των σπονδων αυτων αναστητωσαν και βοηθησατωσαν υµιν και γενηθητωσαν υµιν 
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σκεπασται39ιδετε ιδετε οτι εγω ειµι και ουκ εστιν θεοσ πλην εµου εγω αποκτενω και ζην ποιησω παταξω καγω 
ιασοµαι και ουκ εστιν οσ εξελειται εκ των χειρων µου40οτι αρω εισ τον ουρανον την χειρα µου και οµουµαι 
τη δεξια µου και ερω ζω εγω εισ τον αιωνα41οτι παροξυνω ωσ αστραπην την µαχαιραν µου και ανθεξεται 
κριµατοσ η χειρ µου και ανταποδωσω δικην τοισ εχθροισ και τοισ µισουσιν µε ανταποδωσω42µεθυσω τα βελη 
µου αφ′ αιµατοσ και η µαχαιρα µου καταφαγεται κρεα αφ′ αιµατοσ τραυµατιων και αιχµαλωσιασ απο 
κεφαλησ αρχοντων εχθρων43ευφρανθητε ουρανοι αµα αυτω και προσκυνησατωσαν αυτω παντεσ υιοι θεου 
ευφρανθητε εθνη µετα του λαου αυτου και ενισχυσατωσαν αυτω παντεσ αγγελοι θεου οτι το αιµα των υιων 
αυτου εκδικαται και εκδικησει και ανταποδωσει δικην τοισ εχθροισ και τοισ µισουσιν ανταποδωσει και 
εκκαθαριει κυριοσ την γην του λαου αυτου44και εγραψεν µωυσησ την ωδην ταυτην εν εκεινη τη ηµερα και 
εδιδαξεν αυτην τουσ υιουσ ισραηλ και εισηλθεν µωυσησ και ελαλησεν παντασ τουσ λογουσ του νοµου 
τουτου εισ τα ωτα του λαου αυτοσ και ιησουσ ο του ναυη45και συνετελεσεν µωυσησ λαλων παντι 
ισραηλ46και ειπεν προσ αυτουσ προσεχετε τη καρδια επι παντασ τουσ λογουσ τουτουσ ουσ εγω 
διαµαρτυροµαι υµιν σηµερον α εντελεισθε τοισ υιοισ υµων φυλασσειν και ποιειν παντασ τουσ λογουσ του 
νοµου τουτου47οτι ουχι λογοσ κενοσ ουτοσ υµιν οτι αυτη η ζωη υµων και ενεκεν του λογου τουτου 
µακροηµερευσετε επι τησ γησ εισ ην υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην εκει κληρονοµησαι αυτην48και ελαλησεν 
κυριοσ προσ µωυσην εν τη ηµερα ταυτη λεγων49αναβηθι εισ το οροσ το αβαριν τουτο οροσ ναβαυ ο εστιν εν 
γη µωαβ κατα προσωπον ιεριχω και ιδε την γην χανααν ην εγω διδωµι τοισ υιοισ ισραηλ εισ κατασχεσιν50και 
τελευτα εν τω ορει εισ ο αναβαινεισ εκει και προστεθητι προσ τον λαον σου ον τροπον απεθανεν ααρων ο 
αδελφοσ σου εν ωρ τω ορει και προσετεθη προσ τον λαον αυτου51διοτι ηπειθησατε τω ρηµατι µου εν τοισ 
υιοισ ισραηλ επι του υδατοσ αντιλογιασ καδησ εν τη ερηµω σιν διοτι ουχ ηγιασατε µε εν τοισ υιοισ 
ισραηλ52οτι απεναντι οψη την γην και εκει ουκ εισελευση

Chapter 33
1και αυτη η ευλογια ην ευλογησεν µωυσησ ανθρωποσ του θεου τουσ υιουσ ισραηλ προ τησ τελευτησ 
αυτου2και ειπεν κυριοσ εκ σινα ηκει και επεφανεν εκ σηιρ ηµιν και κατεσπευσεν εξ ορουσ φαραν συν 
µυριασιν καδησ εκ δεξιων αυτου αγγελοι µετ′ αυτου3και εφεισατο του λαου αυτου και παντεσ οι ηγιασµενοι 
υπο τασ χειρασ σου και ουτοι υπο σε εισιν και εδεξατο απο των λογων αυτου4νοµον ον ενετειλατο ηµιν 
µωυσησ κληρονοµιαν συναγωγαισ ιακωβ5και εσται εν τω ηγαπηµενω αρχων συναχθεντων αρχοντων λαων 
αµα φυλαισ ισραηλ6ζητω ρουβην και µη αποθανετω και εστω πολυσ εν αριθµω7και αυτη ιουδα εισακουσον 
κυριε φωνησ ιουδα και εισ τον λαον αυτου εισελθοισαν αι χειρεσ αυτου διακρινουσιν αυτω και βοηθοσ εκ 
των εχθρων αυτου εση8και τω λευι ειπεν δοτε λευι δηλουσ αυτου και αληθειαν αυτου τω ανδρι τω οσιω ον 
επειρασαν αυτον εν πειρα ελοιδορησαν αυτον επι υδατοσ αντιλογιασ9ο λεγων τω πατρι και τη µητρι ουχ 
εορακα σε και τουσ αδελφουσ αυτου ουκ επεγνω και τουσ υιουσ αυτου απεγνω εφυλαξεν τα λογια σου και την 
διαθηκην σου διετηρησεν10δηλωσουσιν τα δικαιωµατα σου τω ιακωβ και τον νοµον σου τω ισραηλ 
επιθησουσιν θυµιαµα εν οργη σου δια παντοσ επι το θυσιαστηριον σου11ευλογησον κυριε την ισχυν αυτου 
και τα εργα των χειρων αυτου δεξαι καταξον οσφυν εχθρων επανεστηκοτων αυτω και οι µισουντεσ αυτον µη 
αναστητωσαν12και τω βενιαµιν ειπεν ηγαπηµενοσ υπο κυριου κατασκηνωσει πεποιθωσ και ο θεοσ σκιαζει επ′ 
αυτω πασασ τασ ηµερασ και ανα µεσον των ωµων αυτου κατεπαυσεν13και τω ιωσηφ ειπεν απ′ ευλογιασ 
κυριου η γη αυτου απο ωρων ουρανου και δροσου και απο αβυσσων πηγων κατωθεν14και καθ′ ωραν 
γενηµατων ηλιου τροπων και απο συνοδων µηνων15και απο κορυφησ ορεων αρχησ και απο κορυφησ βουνων 
αεναων16και καθ′ ωραν γησ πληρωσεωσ και τα δεκτα τω οφθεντι εν τω βατω ελθοισαν επι κεφαλην ιωσηφ και 
επι κορυφησ δοξασθεισ εν αδελφοισ17πρωτοτοκοσ ταυρου το καλλοσ αυτου κερατα µονοκερωτοσ τα κερατα 
αυτου εν αυτοισ εθνη κερατιει αµα εωσ επ′ ακρου γησ αυται µυριαδεσ εφραιµ και αυται χιλιαδεσ 
µανασση18και τω ζαβουλων ειπεν ευφρανθητι ζαβουλων εν εξοδια σου και ισσαχαρ εν τοισ σκηνωµασιν 
αυτου19εθνη εξολεθρευσουσιν και επικαλεσεσθε εκει και θυσετε θυσιαν δικαιοσυνησ οτι πλουτοσ θαλασσησ 
θηλασει σε και εµπορια παραλιον κατοικουντων20και τω γαδ ειπεν ευλογηµενοσ εµπλατυνων γαδ ωσ λεων 
ανεπαυσατο συντριψασ βραχιονα και αρχοντα21και ειδεν απαρχην αυτου οτι εκει εµερισθη γη αρχοντων 
συνηγµενων αµα αρχηγοισ λαων δικαιοσυνην κυριοσ εποιησεν και κρισιν αυτου µετα ισραηλ22και τω δαν 
ειπεν δαν σκυµνοσ λεοντοσ και εκπηδησεται εκ του βασαν23και τω νεφθαλι ειπεν νεφθαλι πλησµονη δεκτων 
και εµπλησθητω ευλογιαν παρα κυριου θαλασσαν και λιβα κληρονοµησει24και τω ασηρ ειπεν ευλογητοσ απο 
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τεκνων ασηρ και εσται δεκτοσ τοισ αδελφοισ αυτου βαψει εν ελαιω τον ποδα αυτου25σιδηροσ και χαλκοσ το 
υποδηµα αυτου εσται και ωσ αι ηµεραι σου η ισχυσ σου26ουκ εστιν ωσπερ ο θεοσ του ηγαπηµενου ο 
επιβαινων επι τον ουρανον βοηθοσ σου και ο µεγαλοπρεπησ του στερεωµατοσ27και σκεπασισ θεου αρχησ και 
υπο ισχυν βραχιονων αεναων και εκβαλει απο προσωπου σου εχθρον λεγων απολοιο28και κατασκηνωσει 
ισραηλ πεποιθωσ µονοσ επι γησ ιακωβ επι σιτω και οινω και ο ουρανοσ αυτω συννεφησ δροσω29µακαριοσ συ 
ισραηλ τισ οµοιοσ σοι λαοσ σωζοµενοσ υπο κυριου υπερασπιει ο βοηθοσ σου και η µαχαιρα καυχηµα σου 
και ψευσονται σε οι εχθροι σου και συ επι τον τραχηλον αυτων επιβηση

Chapter 34
1και ανεβη µωυσησ απο αραβωθ µωαβ επι το οροσ ναβαυ επι κορυφην φασγα η εστιν επι προσωπου ιεριχω και 
εδειξεν αυτω κυριοσ πασαν την γην γαλααδ εωσ δαν2και πασαν την γην νεφθαλι και πασαν την γην εφραιµ 
και µανασση και πασαν την γην ιουδα εωσ τησ θαλασσησ τησ εσχατησ3και την ερηµον και τα περιχωρα 
ιεριχω πολιν φοινικων εωσ σηγωρ4και ειπεν κυριοσ προσ µωυσην αυτη η γη ην ωµοσα αβρααµ και ισαακ και 
ιακωβ λεγων τω σπερµατι υµων δωσω αυτην και εδειξα αυτην τοισ οφθαλµοισ σου και εκει ουκ εισελευση5και 
ετελευτησεν µωυσησ οικετησ κυριου εν γη µωαβ δια ρηµατοσ κυριου6και εθαψαν αυτον εν γαι εν γη µωαβ 
εγγυσ οικου φογωρ και ουκ οιδεν ουδεισ την ταφην αυτου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ7µωυσησ δε ην εκατον και 
εικοσι ετων εν τω τελευταν αυτον ουκ ηµαυρωθησαν οι οφθαλµοι αυτου ουδε εφθαρησαν τα χελυνια 
αυτου8και εκλαυσαν οι υιοι ισραηλ τον µωυσην εν αραβωθ µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω τριακοντα 
ηµερασ και συνετελεσθησαν αι ηµεραι πενθουσ κλαυθµου µωυση9και ιησουσ υιοσ ναυη ενεπλησθη 
πνευµατοσ συνεσεωσ επεθηκεν γαρ µωυσησ τασ χειρασ αυτου επ′ αυτον και εισηκουσαν αυτου οι υιοι 
ισραηλ και εποιησαν καθοτι ενετειλατο κυριοσ τω µωυση10και ουκ ανεστη ετι προφητησ εν ισραηλ ωσ 
µωυσησ ον εγνω κυριοσ αυτον προσωπον κατα προσωπον11εν πασι τοισ σηµειοισ και τερασιν ον απεστειλεν 
αυτον κυριοσ ποιησαι αυτα εν γη αιγυπτω φαραω και τοισ θεραπουσιν αυτου και παση τη γη αυτου12τα 
θαυµασια τα µεγαλα και την χειρα την κραταιαν α εποιησεν µωυσησ εναντι παντοσ ισραηλ .
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Joshua

Chapter 1
1και εγενετο µετα την τελευτην µωυση ειπεν κυριοσ τω ιησοι υιω ναυη τω υπουργω µωυση λεγων2µωυσησ ο 
θεραπων µου τετελευτηκεν νυν ουν αναστασ διαβηθι τον ιορδανην συ και πασ ο λαοσ ουτοσ εισ την γην ην 
εγω διδωµι αυτοισ3πασ ο τοποσ εφ′ ον αν επιβητε τω ιχνει των ποδων υµων υµιν δωσω αυτον ον τροπον ειρηκα 
τω µωυση4την ερηµον και τον αντιλιβανον εωσ του ποταµου του µεγαλου ποταµου ευφρατου και εωσ τησ 
θαλασσησ τησ εσχατησ αφ′ ηλιου δυσµων εσται τα ορια υµων5ουκ αντιστησεται ανθρωποσ κατενωπιον υµων 
πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ σου και ωσπερ ηµην µετα µωυση ουτωσ εσοµαι και µετα σου και ουκ 
εγκαταλειψω σε ουδε υπεροψοµαι σε6ισχυε και ανδριζου συ γαρ αποδιαστελεισ τω λαω τουτω την γην ην 
ωµοσα τοισ πατρασιν υµων δουναι αυτοισ7ισχυε ουν και ανδριζου φυλασσεσθαι και ποιειν καθοτι ενετειλατο 
σοι µωυσησ ο παισ µου και ουκ εκκλινεισ απ′ αυτων εισ δεξια ουδε εισ αριστερα ινα συνησ εν πασιν οισ εαν 
πρασσησ8και ουκ αποστησεται η βιβλοσ του νοµου τουτου εκ του στοµατοσ σου και µελετησεισ εν αυτω 
ηµερασ και νυκτοσ ινα συνησ ποιειν παντα τα γεγραµµενα τοτε ευοδωθηση και ευοδωσεισ τασ οδουσ σου και 
τοτε συνησεισ9ιδου εντεταλµαι σοι ισχυε και ανδριζου µη δειλιασησ µηδε φοβηθησ οτι µετα σου κυριοσ ο 
θεοσ σου εισ παντα ου εαν πορευη10και ενετειλατο ιησουσ τοισ γραµµατευσιν του λαου λεγων11εισελθατε 
κατα µεσον τησ παρεµβολησ του λαου και εντειλασθε τω λαω λεγοντεσ ετοιµαζεσθε επισιτισµον οτι ετι τρεισ 
ηµεραι και υµεισ διαβαινετε τον ιορδανην τουτον εισελθοντεσ κατασχειν την γην ην κυριοσ ο θεοσ των 
πατερων υµων διδωσιν υµιν12και τω ρουβην και τω γαδ και τω ηµισει φυλησ µανασση ειπεν 
ιησουσ13µνησθητε το ρηµα κυριου ο ενετειλατο υµιν µωυσησ ο παισ κυριου λεγων κυριοσ ο θεοσ υµων 
κατεπαυσεν υµασ και εδωκεν υµιν την γην ταυτην14αι γυναικεσ υµων και τα παιδια υµων και τα κτηνη υµων 
κατοικειτωσαν εν τη γη η εδωκεν υµιν υµεισ δε διαβησεσθε ευζωνοι προτεροι των αδελφων υµων πασ ο 
ισχυων και συµµαχησετε αυτοισ15εωσ αν καταπαυση κυριοσ ο θεοσ υµων τουσ αδελφουσ υµων ωσπερ και 
υµασ και κληρονοµησωσιν και ουτοι την γην ην κυριοσ ο θεοσ ηµων διδωσιν αυτοισ και απελευσεσθε 
εκαστοσ εισ την κληρονοµιαν αυτου ην δεδωκεν υµιν µωυσησ εισ το περαν του ιορδανου απ′ ανατολων 
ηλιου16και αποκριθεντεσ τω ιησοι ειπαν παντα οσα αν εντειλη ηµιν ποιησοµεν και εισ παντα τοπον ου εαν 
αποστειλησ ηµασ πορευσοµεθα17κατα παντα οσα ηκουσαµεν µωυση ακουσοµεθα σου πλην εστω κυριοσ ο 
θεοσ ηµων µετα σου ον τροπον ην µετα µωυση18ο δε ανθρωποσ οσ εαν απειθηση σοι και οστισ µη ακουση των 
ρηµατων σου καθοτι αν αυτω εντειλη αποθανετω αλλα ισχυε και ανδριζου 

Chapter 2
1και απεστειλεν ιησουσ υιοσ ναυη εκ σαττιν δυο νεανισκουσ κατασκοπευσαι λεγων αναβητε και ιδετε την 
γην και την ιεριχω και πορευθεντεσ εισηλθοσαν οι δυο νεανισκοι εισ ιεριχω και εισηλθοσαν εισ οικιαν 
γυναικοσ πορνησ η ονοµα ρααβ και κατελυσαν εκει2και απηγγελη τω βασιλει ιεριχω λεγοντεσ εισπεπορευνται 
ωδε ανδρεσ των υιων ισραηλ κατασκοπευσαι την γην3και απεστειλεν ο βασιλευσ ιεριχω και ειπεν προσ ρααβ 
λεγων εξαγαγε τουσ ανδρασ τουσ εισπεπορευµενουσ εισ την οικιαν σου την νυκτα κατασκοπευσαι γαρ την 
γην ηκασιν4και λαβουσα η γυνη τουσ ανδρασ εκρυψεν αυτουσ και ειπεν αυτοισ λεγουσα εισεληλυθασιν προσ 
µε οι ανδρεσ5ωσ δε η πυλη εκλειετο εν τω σκοτει και οι ανδρεσ εξηλθον ουκ επισταµαι που πεπορευνται 
καταδιωξατε οπισω αυτων ει καταληµψεσθε αυτουσ6αυτη δε ανεβιβασεν αυτουσ επι το δωµα και εκρυψεν 
αυτουσ εν τη λινοκαλαµη τη εστοιβασµενη αυτη επι του δωµατοσ7και οι ανδρεσ κατεδιωξαν οπισω αυτων 
οδον την επι του ιορδανου επι τασ διαβασεισ και η πυλη εκλεισθη και εγενετο ωσ εξηλθοσαν οι διωκοντεσ 
οπισω αυτων8και αυτοι δε πριν η κοιµηθηναι αυτουσ και αυτη ανεβη επι το δωµα προσ αυτουσ9και ειπεν 
προσ αυτουσ επισταµαι οτι δεδωκεν υµιν κυριοσ την γην επιπεπτωκεν γαρ ο φοβοσ υµων εφ′ ηµασ10ακηκοαµεν 
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γαρ οτι κατεξηρανεν κυριοσ ο θεοσ την ερυθραν θαλασσαν απο προσωπου υµων οτε εξεπορευεσθε εκ γησ 
αιγυπτου και οσα εποιησεν τοισ δυσι βασιλευσιν των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου τω σηων και ωγ 
ουσ εξωλεθρευσατε αυτουσ11και ακουσαντεσ ηµεισ εξεστηµεν τη καρδια ηµων και ουκ εστη ετι πνευµα εν 
ουδενι ηµων απο προσωπου υµων οτι κυριοσ ο θεοσ υµων θεοσ εν ουρανω ανω και επι τησ γησ κατω12και νυν 
οµοσατε µοι κυριον τον θεον οτι ποιω υµιν ελεοσ και ποιησετε και υµεισ ελεοσ εν τω οικω του πατροσ 
µου13και ζωγρησετε τον οικον του πατροσ µου και την µητερα µου και τουσ αδελφουσ µου και παντα τον 
οικον µου και παντα οσα εστιν αυτοισ και εξελεισθε την ψυχην µου εκ θανατου14και ειπαν αυτη οι ανδρεσ η 
ψυχη ηµων ανθ′ υµων εισ θανατον και αυτη ειπεν ωσ αν παραδω κυριοσ υµιν την πολιν ποιησετε εισ εµε 
ελεοσ και αληθειαν15και κατεχαλασεν αυτουσ δια τησ θυριδοσ16και ειπεν αυτοισ εισ την ορεινην απελθετε 
µη συναντησωσιν υµιν οι καταδιωκοντεσ και κρυβησεσθε εκει τρεισ ηµερασ εωσ αν αποστρεψωσιν οι 
καταδιωκοντεσ οπισω υµων και µετα ταυτα απελευσεσθε εισ την οδον υµων17και ειπαν οι ανδρεσ προσ αυτην 
αθωοι εσµεν τω ορκω σου τουτω18ιδου ηµεισ εισπορευοµεθα εισ µεροσ τησ πολεωσ και θησεισ το σηµειον το 
σπαρτιον το κοκκινον τουτο εκδησεισ εισ την θυριδα δι′ ησ κατεβιβασασ ηµασ δι′ αυτησ τον δε πατερα σου 
και την µητερα σου και τουσ αδελφουσ σου και παντα τον οικον του πατροσ σου συναξεισ προσ σεαυτην εισ 
την οικιαν σου19και εσται πασ οσ αν εξελθη την θυραν τησ οικιασ σου εξω ενοχοσ εαυτω εσται ηµεισ δε 
αθωοι τω ορκω σου τουτω και οσοι εαν γενωνται µετα σου εν τη οικια σου ηµεισ ενοχοι εσοµεθα20εαν δε τισ 
ηµασ αδικηση η και αποκαλυψη τουσ λογουσ ηµων τουτουσ εσοµεθα αθωοι τω ορκω σου τουτω21και ειπεν 
αυτοισ κατα το ρηµα υµων ουτωσ εστω και εξαπεστειλεν αυτουσ22και επορευθησαν και ηλθοσαν εισ την 
ορεινην και κατεµειναν εκει τρεισ ηµερασ και εξεζητησαν οι καταδιωκοντεσ πασασ τασ οδουσ και ουχ 
ευροσαν23και υπεστρεψαν οι δυο νεανισκοι και κατεβησαν εκ του ορουσ και διεβησαν προσ ιησουν υιον 
ναυη και διηγησαντο αυτω παντα τα συµβεβηκοτα αυτοισ24και ειπαν προσ ιησουν οτι παρεδωκεν κυριοσ 
πασαν την γην εν χειρι ηµων και κατεπτηκεν πασ ο κατοικων την γην εκεινην αφ′ ηµων 

Chapter 3
1και ωρθρισεν ιησουσ το πρωι και απηραν εκ σαττιν και ηλθοσαν εωσ του ιορδανου και κατελυσαν εκει προ 
του διαβηναι2και εγενετο µετα τρεισ ηµερασ διηλθον οι γραµµατεισ δια τησ παρεµβολησ3και ενετειλαντο τω 
λαω λεγοντεσ οταν ιδητε την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου του θεου ηµων και τουσ ιερεισ ηµων και τουσ 
λευιτασ αιροντασ αυτην απαρειτε απο των τοπων υµων και πορευεσθε οπισω αυτησ4αλλα µακραν εστω ανα 
µεσον υµων και εκεινησ οσον δισχιλιουσ πηχεισ στησεσθε µη προσεγγισητε αυτη ιν′ επιστησθε την οδον ην 
πορευεσθε αυτην ου γαρ πεπορευσθε την οδον απ′ εχθεσ και τριτησ ηµερασ5και ειπεν ιησουσ τω λαω 
αγνισασθε εισ αυριον οτι αυριον ποιησει εν υµιν κυριοσ θαυµαστα6και ειπεν ιησουσ τοισ ιερευσιν αρατε την 
κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου και προπορευεσθε του λαου και ηραν οι ιερεισ την κιβωτον τησ διαθηκησ 
κυριου και επορευοντο εµπροσθεν του λαου7και ειπεν κυριοσ προσ ιησουν εν τη ηµερα ταυτη αρχοµαι 
υψωσαι σε κατενωπιον παντων υιων ισραηλ ινα γνωσιν καθοτι ηµην µετα µωυση ουτωσ εσοµαι και µετα 
σου8και νυν εντειλαι τοισ ιερευσιν τοισ αιρουσιν την κιβωτον τησ διαθηκησ λεγων ωσ αν εισελθητε επι 
µερουσ του υδατοσ του ιορδανου και εν τω ιορδανη στησεσθε9και ειπεν ιησουσ τοισ υιοισ ισραηλ 
προσαγαγετε ωδε και ακουσατε το ρηµα κυριου του θεου ηµων10εν τουτω γνωσεσθε οτι θεοσ ζων εν υµιν και 
ολεθρευων ολεθρευσει απο προσωπου ηµων τον χαναναιον και τον χετταιον και τον φερεζαιον και τον ευαιον 
και τον αµορραιον και τον γεργεσαιον και τον ιεβουσαιον11ιδου η κιβωτοσ διαθηκησ κυριου πασησ τησ γησ 
διαβαινει τον ιορδανην12προχειρισασθε υµιν δωδεκα ανδρασ απο των υιων ισραηλ ενα αφ′ εκαστησ 
φυλησ13και εσται ωσ αν καταπαυσωσιν οι ποδεσ των ιερεων των αιροντων την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου 
πασησ τησ γησ εν τω υδατι του ιορδανου το υδωρ του ιορδανου εκλειψει το δε υδωρ το καταβαινον 
στησεται14και απηρεν ο λαοσ εκ των σκηνωµατων αυτων διαβηναι τον ιορδανην οι δε ιερεισ ηροσαν την 
κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου προτεροι του λαου15ωσ δε εισεπορευοντο οι ιερεισ οι αιροντεσ την κιβωτον τησ 
διαθηκησ επι τον ιορδανην και οι ποδεσ των ιερεων των αιροντων την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου 
εβαφησαν εισ µεροσ του υδατοσ του ιορδανου ο δε ιορδανησ επληρου καθ′ ολην την κρηπιδα αυτου ωσει 
ηµεραι θερισµου πυρων16και εστη τα υδατα τα καταβαινοντα ανωθεν εστη πηγµα εν αφεστηκοσ µακραν 
σφοδρα σφοδρωσ εωσ µερουσ καριαθιαριµ το δε καταβαινον κατεβη εισ την θαλασσαν αραβα θαλασσαν 
αλοσ εωσ εισ το τελοσ εξελιπεν και ο λαοσ ειστηκει απεναντι ιεριχω17και εστησαν οι ιερεισ οι αιροντεσ την 
κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου επι ξηρασ εν µεσω του ιορδανου και παντεσ οι υιοι ισραηλ διεβαινον δια 
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ξηρασ εωσ συνετελεσεν πασ ο λαοσ διαβαινων τον ιορδανην 

Chapter 4
1και επει συνετελεσεν πασ ο λαοσ διαβαινων τον ιορδανην και ειπεν κυριοσ τω ιησοι λεγων2παραλαβων 
ανδρασ απο του λαου ενα αφ′ εκαστησ φυλησ3συνταξον αυτοισ λεγων ανελεσθε εκ µεσου του ιορδανου 
ετοιµουσ δωδεκα λιθουσ και τουτουσ διακοµισαντεσ αµα υµιν αυτοισ θετε αυτουσ εν τη στρατοπεδεια υµων 
ου εαν παρεµβαλητε εκει την νυκτα4και ανακαλεσαµενοσ ιησουσ δωδεκα ανδρασ των ενδοξων απο των υιων 
ισραηλ ενα αφ′ εκαστησ φυλησ5ειπεν αυτοισ προσαγαγετε εµπροσθεν µου προ προσωπου κυριου εισ µεσον 
του ιορδανου και ανελοµενοσ εκειθεν εκαστοσ λιθον αρατω επι των ωµων αυτου κατα τον αριθµον των 
δωδεκα φυλων του ισραηλ6ινα υπαρχωσιν υµιν ουτοι εισ σηµειον κειµενον δια παντοσ ινα οταν ερωτα σε ο 
υιοσ σου αυριον λεγων τι εισιν οι λιθοι ουτοι υµιν7και συ δηλωσεισ τω υιω σου λεγων οτι εξελιπεν ο ιορδανησ 
ποταµοσ απο προσωπου κιβωτου διαθηκησ κυριου πασησ τησ γησ ωσ διεβαινεν αυτον και εσονται οι λιθοι 
ουτοι υµιν µνηµοσυνον τοισ υιοισ ισραηλ εωσ του αιωνοσ8και εποιησαν ουτωσ οι υιοι ισραηλ καθοτι 
ενετειλατο κυριοσ τω ιησοι και λαβοντεσ δωδεκα λιθουσ εκ µεσου του ιορδανου καθαπερ συνεταξεν κυριοσ 
τω ιησοι εν τη συντελεια τησ διαβασεωσ των υιων ισραηλ και διεκοµισαν αµα εαυτοισ εισ την παρεµβολην 
και απεθηκαν εκει9εστησεν δε ιησουσ και αλλουσ δωδεκα λιθουσ εν αυτω τω ιορδανη εν τω γενοµενω τοπω 
υπο τουσ ποδασ των ιερεων των αιροντων την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου και εισιν εκει εωσ τησ σηµερον 
ηµερασ10ειστηκεισαν δε οι ιερεισ οι αιροντεσ την κιβωτον τησ διαθηκησ εν τω ιορδανη εωσ ου συνετελεσεν 
ιησουσ παντα α ενετειλατο κυριοσ αναγγειλαι τω λαω και εσπευσεν ο λαοσ και διεβησαν11και εγενετο ωσ 
συνετελεσεν πασ ο λαοσ διαβηναι και διεβη η κιβωτοσ τησ διαθηκησ κυριου και οι λιθοι εµπροσθεν 
αυτων12και διεβησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ και οι ηµισεισ φυλησ µανασση διεσκευασµενοι 
εµπροσθεν των υιων ισραηλ καθαπερ ενετειλατο αυτοισ µωυσησ13τετρακισµυριοι ευζωνοι εισ µαχην 
διεβησαν εναντιον κυριου εισ πολεµον προσ την ιεριχω πολιν14εν εκεινη τη ηµερα ηυξησεν κυριοσ τον 
ιησουν εναντιον παντοσ του γενουσ ισραηλ και εφοβουντο αυτον ωσπερ µωυσην οσον χρονον εζη15και ειπεν 
κυριοσ τω ιησοι λεγων16εντειλαι τοισ ιερευσιν τοισ αιρουσιν την κιβωτον τησ διαθηκησ του µαρτυριου 
κυριου εκβηναι εκ του ιορδανου17και ενετειλατο ιησουσ τοισ ιερευσιν λεγων εκβητε εκ του ιορδανου18και 
εγενετο ωσ εξεβησαν οι ιερεισ οι αιροντεσ την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου εκ του ιορδανου και εθηκαν 
τουσ ποδασ επι τησ γησ ωρµησεν το υδωρ του ιορδανου κατα χωραν και επορευετο καθα εχθεσ και τριτην 
ηµεραν δι′ ολησ τησ κρηπιδοσ19και ο λαοσ ανεβη εκ του ιορδανου δεκατη του µηνοσ του πρωτου και 
κατεστρατοπεδευσαν οι υιοι ισραηλ εν γαλγαλοισ κατα µεροσ το προσ ηλιου ανατολασ απο τησ ιεριχω20και 
τουσ δωδεκα λιθουσ τουτουσ ουσ ελαβεν εκ του ιορδανου εστησεν ιησουσ εν γαλγαλοισ21λεγων οταν 
ερωτωσιν υµασ οι υιοι υµων λεγοντεσ τι εισιν οι λιθοι ουτοι22αναγγειλατε τοισ υιοισ υµων οτι επι ξηρασ διεβη 
ισραηλ τον ιορδανην23αποξηραναντοσ κυριου του θεου ηµων το υδωρ του ιορδανου εκ του εµπροσθεν αυτων 
µεχρι ου διεβησαν καθαπερ εποιησεν κυριοσ ο θεοσ ηµων την ερυθραν θαλασσαν ην απεξηρανεν κυριοσ ο 
θεοσ ηµων εµπροσθεν ηµων εωσ παρηλθοµεν24οπωσ γνωσιν παντα τα εθνη τησ γησ οτι η δυναµισ του κυριου 
ισχυρα εστιν και ινα υµεισ σεβησθε κυριον τον θεον υµων εν παντι χρονω 

Chapter 5
1και εγενετο ωσ ηκουσαν οι βασιλεισ των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου και οι βασιλεισ τησ 
φοινικησ οι παρα την θαλασσαν οτι απεξηρανεν κυριοσ ο θεοσ τον ιορδανην ποταµον εκ των εµπροσθεν των 
υιων ισραηλ εν τω διαβαινειν αυτουσ και ετακησαν αυτων αι διανοιαι και κατεπλαγησαν και ουκ ην εν 
αυτοισ φρονησισ ουδεµια απο προσωπου των υιων ισραηλ2υπο δε τουτον τον καιρον ειπεν κυριοσ τω ιησοι 
ποιησον σεαυτω µαχαιρασ πετρινασ εκ πετρασ ακροτοµου και καθισασ περιτεµε τουσ υιουσ ισραηλ3και 
εποιησεν ιησουσ µαχαιρασ πετρινασ ακροτοµουσ και περιετεµεν τουσ υιουσ ισραηλ επι του καλουµενου 
τοπου βουνοσ των ακροβυστιων4ον δε τροπον περιεκαθαρεν ιησουσ τουσ υιουσ ισραηλ οσοι ποτε εγενοντο εν 
τη οδω και οσοι ποτε απεριτµητοι ησαν των εξεληλυθοτων εξ αιγυπτου5παντασ τουτουσ περιετεµεν 
ιησουσ6τεσσαρακοντα γαρ και δυο ετη ανεστραπται ισραηλ εν τη ερηµω τη µαδβαριτιδι διο απεριτµητοι 
ησαν οι πλειστοι αυτων των µαχιµων των εξεληλυθοτων εκ γησ αιγυπτου οι απειθησαντεσ των εντολων του 
θεου οισ και διωρισεν µη ιδειν αυτουσ την γην ην ωµοσεν κυριοσ τοισ πατρασιν αυτων δουναι ηµιν γην 
ρεουσαν γαλα και µελι7αντι δε τουτων αντικατεστησεν τουσ υιουσ αυτων ουσ ιησουσ περιετεµεν δια το 
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αυτουσ γεγενησθαι κατα την οδον απεριτµητουσ8περιτµηθεντεσ δε ησυχιαν ειχον αυτοθι καθηµενοι εν τη 
παρεµβολη εωσ υγιασθησαν9και ειπεν κυριοσ τω ιησοι υιω ναυη εν τη σηµερον ηµερα αφειλον τον ονειδισµον 
αιγυπτου αφ′ υµων και εκαλεσεν το ονοµα του τοπου εκεινου γαλγαλα10και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πασχα 
τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ απο εσπερασ επι δυσµων ιεριχω εν τω περαν του ιορδανου εν τω 
πεδιω11και εφαγοσαν απο του σιτου τησ γησ αζυµα και νεα εν ταυτη τη ηµερα12εξελιπεν το µαννα µετα το 
βεβρωκεναι αυτουσ εκ του σιτου τησ γησ και ουκετι υπηρχεν τοισ υιοισ ισραηλ µαννα εκαρπισαντο δε την 
χωραν των φοινικων εν τω ενιαυτω εκεινω13και εγενετο ωσ ην ιησουσ εν ιεριχω και αναβλεψασ τοισ 
οφθαλµοισ ειδεν ανθρωπον εστηκοτα εναντιον αυτου και η ροµφαια εσπασµενη εν τη χειρι αυτου και 
προσελθων ιησουσ ειπεν αυτω ηµετεροσ ει η των υπεναντιων14ο δε ειπεν αυτω εγω αρχιστρατηγοσ δυναµεωσ 
κυριου νυνι παραγεγονα και ιησουσ επεσεν επι προσωπον επι την γην και ειπεν αυτω δεσποτα τι προστασσεισ 
τω σω οικετη15και λεγει ο αρχιστρατηγοσ κυριου προσ ιησουν λυσαι το υποδηµα εκ των ποδων σου ο γαρ 
τοποσ εφ′ ω συ εστηκασ αγιοσ εστιν 

Chapter 6
1και ιεριχω συγκεκλεισµενη και ωχυρωµενη και ουθεισ εξεπορευετο εξ αυτησ ουδε εισεπορευετο2και ειπεν 
κυριοσ προσ ιησουν ιδου εγω παραδιδωµι υποχειριον σου την ιεριχω και τον βασιλεα αυτησ τον εν αυτη 
δυνατουσ οντασ εν ισχυι3συ δε περιστησον αυτη τουσ µαχιµουσ κυκλω5και εσται ωσ αν σαλπισητε τη 
σαλπιγγι ανακραγετω πασ ο λαοσ αµα και ανακραγοντων αυτων πεσειται αυτοµατα τα τειχη τησ πολεωσ και 
εισελευσεται πασ ο λαοσ ορµησασ εκαστοσ κατα προσωπον εισ την πολιν6και εισηλθεν ιησουσ ο του ναυη 
προσ τουσ ιερεισ7και ειπεν αυτοισ λεγων παραγγειλατε τω λαω περιελθειν και κυκλωσαι την πολιν και οι 
µαχιµοι παραπορευεσθωσαν ενωπλισµενοι εναντιον κυριου8και επτα ιερεισ εχοντεσ επτα σαλπιγγασ ιερασ 
παρελθετωσαν ωσαυτωσ εναντιον του κυριου και σηµαινετωσαν ευτονωσ και η κιβωτοσ τησ διαθηκησ 
κυριου επακολουθειτω9οι δε µαχιµοι εµπροσθεν παραπορευεσθωσαν και οι ιερεισ οι ουραγουντεσ οπισω τησ 
κιβωτου τησ διαθηκησ κυριου πορευοµενοι και σαλπιζοντεσ10τω δε λαω ενετειλατο ιησουσ λεγων µη βοατε 
µηδε ακουσατω µηθεισ υµων την φωνην εωσ αν ηµεραν αυτοσ διαγγειλη αναβοησαι και τοτε 
αναβοησετε11και περιελθουσα η κιβωτοσ τησ διαθηκησ του θεου την πολιν ευθεωσ απηλθεν εισ την 
παρεµβολην και εκοιµηθη εκει12και τη ηµερα τη δευτερα ανεστη ιησουσ το πρωι και ηραν οι ιερεισ την 
κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου13και οι επτα ιερεισ οι φεροντεσ τασ σαλπιγγασ τασ επτα προεπορευοντο 
εναντιον κυριου και µετα ταυτα εισεπορευοντο οι µαχιµοι και ο λοιποσ οχλοσ οπισθε τησ κιβωτου τησ 
διαθηκησ κυριου και οι ιερεισ εσαλπισαν ταισ σαλπιγξι και ο λοιποσ οχλοσ απασ περιεκυκλωσε την πολιν 
εγγυθεν14και απηλθεν παλιν εισ την παρεµβολην ουτωσ εποιει επι εξ ηµερασ15και τη ηµερα τη εβδοµη 
ανεστησαν ορθρου και περιηλθοσαν την πολιν εξακισ16και τη περιοδω τη εβδοµη εσαλπισαν οι ιερεισ και 
ειπεν ιησουσ τοισ υιοισ ισραηλ κεκραξατε παρεδωκεν γαρ κυριοσ υµιν την πολιν17και εσται η πολισ αναθεµα 
αυτη και παντα οσα εστιν εν αυτη κυριω σαβαωθ πλην ρααβ την πορνην περιποιησασθε αυτην και οσα εστιν 
εν τω οικω αυτησ18αλλα υµεισ φυλαξασθε σφοδρα απο του αναθεµατοσ µηποτε ενθυµηθεντεσ υµεισ αυτοι 
λαβητε απο του αναθεµατοσ και ποιησητε την παρεµβολην των υιων ισραηλ αναθεµα και εκτριψητε 
ηµασ19και παν αργυριον η χρυσιον η χαλκοσ η σιδηροσ αγιον εσται τω κυριω εισ θησαυρον κυριου 
εισενεχθησεται20και εσαλπισαν ταισ σαλπιγξιν οι ιερεισ ωσ δε ηκουσεν ο λαοσ την φωνην των σαλπιγγων 
ηλαλαξεν πασ ο λαοσ αµα αλαλαγµω µεγαλω και ισχυρω και επεσεν απαν το τειχοσ κυκλω και ανεβη πασ ο 
λαοσ εισ την πολιν21και ανεθεµατισεν αυτην ιησουσ και οσα ην εν τη πολει απο ανδροσ και εωσ γυναικοσ 
απο νεανισκου και εωσ πρεσβυτου και εωσ µοσχου και υποζυγιου εν στοµατι ροµφαιασ22και τοισ δυσιν 
νεανισκοισ τοισ κατασκοπευσασιν ειπεν ιησουσ εισελθατε εισ την οικιαν τησ γυναικοσ και εξαγαγετε αυτην 
εκειθεν και οσα εστιν αυτη23και εισηλθον οι δυο νεανισκοι οι κατασκοπευσαντεσ την πολιν εισ την οικιαν 
τησ γυναικοσ και εξηγαγοσαν ρααβ την πορνην και τον πατερα αυτησ και την µητερα αυτησ και τουσ 
αδελφουσ αυτησ και παντα οσα ην αυτη και πασαν την συγγενειαν αυτησ και κατεστησαν αυτην εξω τησ 
παρεµβολησ ισραηλ24και η πολισ ενεπρησθη εµπυρισµω συν πασιν τοισ εν αυτη πλην αργυριου και χρυσιου 
και χαλκου και σιδηρου εδωκαν εισ θησαυρον κυριου εισενεχθηναι25και ρααβ την πορνην και παντα τον 
οικον τον πατρικον αυτησ εζωγρησεν ιησουσ και κατωκησεν εν τω ισραηλ εωσ τησ σηµερον ηµερασ διοτι 
εκρυψεν τουσ κατασκοπευσαντασ ουσ απεστειλεν ιησουσ κατασκοπευσαι την ιεριχω26και ωρκισεν ιησουσ εν 
τη ηµερα εκεινη εναντιον κυριου λεγων επικαταρατοσ ο ανθρωποσ οσ οικοδοµησει την πολιν εκεινην εν τω 
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πρωτοτοκω αυτου θεµελιωσει αυτην και εν τω ελαχιστω αυτου επιστησει τασ πυλασ αυτησ και ουτωσ 
εποιησεν οζαν ο εκ βαιθηλ εν τω αβιρων τω πρωτοτοκω εθεµελιωσεν αυτην και εν τω ελαχιστω διασωθεντι 
επεστησεν τασ πυλασ αυτησ27και ην κυριοσ µετα ιησου και ην το ονοµα αυτου κατα πασαν την γην 

Chapter 7
1και επληµµελησαν οι υιοι ισραηλ πληµµελειαν µεγαλην και ενοσφισαντο απο του αναθεµατοσ και ελαβεν 
αχαρ υιοσ χαρµι υιου ζαµβρι υιου ζαρα εκ τησ φυλησ ιουδα απο του αναθεµατοσ και εθυµωθη οργη κυριοσ 
τοισ υιοισ ισραηλ2και απεστειλεν ιησουσ ανδρασ εισ γαι η εστιν κατα βαιθηλ λεγων κατασκεψασθε την γαι 
και ανεβησαν οι ανδρεσ και κατεσκεψαντο την γαι3και ανεστρεψαν προσ ιησουν και ειπαν προσ αυτον µη 
αναβητω πασ ο λαοσ αλλ′ ωσ δισχιλιοι η τρισχιλιοι ανδρεσ αναβητωσαν και εκπολιορκησατωσαν την πολιν 
µη αναγαγησ εκει τον λαον παντα ολιγοι γαρ εισιν4και ανεβησαν ωσει τρισχιλιοι ανδρεσ και εφυγον απο 
προσωπου των ανδρων γαι5και απεκτειναν απ′ αυτων ανδρεσ γαι εισ τριακοντα και εξ ανδρασ και κατεδιωξαν 
αυτουσ απο τησ πυλησ και συνετριψαν αυτουσ επι του καταφερουσ και επτοηθη η καρδια του λαου και 
εγενετο ωσπερ υδωρ6και διερρηξεν ιησουσ τα ιµατια αυτου και επεσεν ιησουσ επι την γην επι προσωπον 
εναντιον κυριου εωσ εσπερασ αυτοσ και οι πρεσβυτεροι ισραηλ και επεβαλοντο χουν επι τασ κεφαλασ 
αυτων7και ειπεν ιησουσ δεοµαι κυριε ινα τι διεβιβασεν ο παισ σου τον λαον τουτον τον ιορδανην παραδουναι 
αυτον τω αµορραιω απολεσαι ηµασ και ει κατεµειναµεν και κατωκισθηµεν παρα τον ιορδανην8και τι ερω επει 
µετεβαλεν ισραηλ αυχενα απεναντι του εχθρου αυτου9και ακουσασ ο χαναναιοσ και παντεσ οι κατοικουντεσ 
την γην περικυκλωσουσιν ηµασ και εκτριψουσιν ηµασ απο τησ γησ και τι ποιησεισ το ονοµα σου το 
µεγα10και ειπεν κυριοσ προσ ιησουν αναστηθι ινα τι τουτο συ πεπτωκασ επι προσωπον σου11ηµαρτηκεν ο 
λαοσ και παρεβη την διαθηκην ην διεθεµην προσ αυτουσ και κλεψαντεσ απο του αναθεµατοσ ενεβαλον εισ 
τα σκευη αυτων12ου µη δυνωνται οι υιοι ισραηλ υποστηναι κατα προσωπον των εχθρων αυτων αυχενα 
επιστρεψουσιν εναντι των εχθρων αυτων οτι εγενηθησαν αναθεµα ου προσθησω ετι ειναι µεθ′ υµων εαν µη 
εξαρητε το αναθεµα εξ υµων αυτων13αναστασ αγιασον τον λαον και ειπον αγιασθηναι εισ αυριον ταδε λεγει 
κυριοσ ο θεοσ ισραηλ το αναθεµα εν υµιν εστιν ου δυνησεσθε αντιστηναι απεναντι των εχθρων υµων εωσ αν 
εξαρητε το αναθεµα εξ υµων14και συναχθησεσθε παντεσ το πρωι κατα φυλασ και εσται η φυλη ην αν δειξη 
κυριοσ προσαξετε κατα δηµουσ και τον δηµον ον εαν δειξη κυριοσ προσαξετε κατ′ οικον και τον οικον ον εαν 
δειξη κυριοσ προσαξετε κατ′ ανδρα15και οσ αν ενδειχθη κατακαυθησεται εν πυρι και παντα οσα εστιν αυτω 
οτι παρεβη την διαθηκην κυριου και εποιησεν ανοµηµα εν ισραηλ16και ωρθρισεν ιησουσ και προσηγαγεν τον 
λαον κατα φυλασ και ενεδειχθη η φυλη ιουδα17και προσηχθη κατα δηµουσ και ενεδειχθη δηµοσ ο ζαραι+ και 
προσηχθη κατα ανδρα18και ενεδειχθη αχαρ υιοσ ζαµβρι υιου ζαρα19και ειπεν ιησουσ τω αχαρ δοσ δοξαν 
σηµερον τω κυριω θεω ισραηλ και δοσ την εξοµολογησιν και αναγγειλον µοι τι εποιησασ και µη κρυψησ απ′ 
εµου20και απεκριθη αχαρ τω ιησοι και ειπεν αληθωσ ηµαρτον εναντιον κυριου θεου ισραηλ ουτωσ και ουτωσ 
εποιησα21ειδον εν τη προνοµη ψιλην ποικιλην καλην και διακοσια διδραχµα αργυριου και γλωσσαν µιαν 
χρυσην πεντηκοντα διδραχµων και ενθυµηθεισ αυτων ελαβον και ιδου αυτα εγκεκρυπται εν τη γη εν τη σκηνη 
µου και το αργυριον κεκρυπται υποκατω αυτων22και απεστειλεν ιησουσ αγγελουσ και εδραµον εισ την 
σκηνην εισ την παρεµβολην και ταυτα ην εγκεκρυµµενα εισ την σκηνην και το αργυριον υποκατω αυτων23και 
εξηνεγκαν αυτα εκ τησ σκηνησ και ηνεγκαν προσ ιησουν και τουσ πρεσβυτερουσ ισραηλ και εθηκαν αυτα 
εναντι κυριου24και ελαβεν ιησουσ τον αχαρ υιον ζαρα και ανηγαγεν αυτον εισ φαραγγα αχωρ και τουσ υιουσ 
αυτου και τασ θυγατερασ αυτου και τουσ µοσχουσ αυτου και τα υποζυγια αυτου και παντα τα προβατα 
αυτου και την σκηνην αυτου και παντα τα υπαρχοντα αυτου και πασ ο λαοσ µετ′ αυτου και ανηγαγεν αυτουσ 
εισ εµεκαχωρ25και ειπεν ιησουσ τω αχαρ τι ωλεθρευσασ ηµασ εξολεθρευσαι σε κυριοσ καθα και σηµερον και 
ελιθοβολησαν αυτον λιθοισ πασ ισραηλ26και επεστησαν αυτω σωρον λιθων µεγαν και επαυσατο κυριοσ του 
θυµου τησ οργησ δια τουτο επωνοµασεν αυτο εµεκαχωρ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ 

Chapter 8
1και ειπεν κυριοσ προσ ιησουν µη φοβηθησ µηδε δειλιασησ λαβε µετα σου τουσ ανδρασ παντασ τουσ 
πολεµιστασ και αναστασ αναβηθι εισ γαι ιδου δεδωκα εισ τασ χειρασ σου τον βασιλεα γαι και την γην 
αυτου2και ποιησεισ την γαι ον τροπον εποιησασ την ιεριχω και τον βασιλεα αυτησ και την προνοµην των 
κτηνων προνοµευσεισ σεαυτω καταστησον δε σεαυτω ενεδρα τη πολει εισ τα οπισω3και ανεστη ιησουσ και 
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πασ ο λαοσ ο πολεµιστησ ωστε αναβηναι εισ γαι επελεξεν δε ιησουσ τριακοντα χιλιαδασ ανδρων δυνατουσ 
εν ισχυι και απεστειλεν αυτουσ νυκτοσ4και ενετειλατο αυτοισ λεγων υµεισ ενεδρευσατε οπισω τησ πολεωσ µη 
µακραν γινεσθε απο τησ πολεωσ και εσεσθε παντεσ ετοιµοι5και εγω και παντεσ οι µετ′ εµου προσαξοµεν προσ 
την πολιν και εσται ωσ αν εξελθωσιν οι κατοικουντεσ γαι εισ συναντησιν ηµιν καθαπερ και πρωην και 
φευξοµεθα απο προσωπου αυτων6και ωσ αν εξελθωσιν οπισω ηµων αποσπασοµεν αυτουσ απο τησ πολεωσ και 
ερουσιν φευγουσιν ουτοι απο προσωπου ηµων ον τροπον και εµπροσθεν7υµεισ δε εξαναστησεσθε εκ τησ 
ενεδρασ και πορευσεσθε εισ την πολιν8κατα το ρηµα τουτο ποιησετε ιδου εντεταλµαι υµιν9και απεστειλεν 
αυτουσ ιησουσ και επορευθησαν εισ την ενεδραν και ενεκαθισαν ανα µεσον βαιθηλ και ανα µεσον γαι απο 
θαλασσησ τησ γαι10και ορθρισασ ιησουσ το πρωι επεσκεψατο τον λαον και ανεβησαν αυτοσ και οι 
πρεσβυτεροι κατα προσωπον του λαου επι γαι11και πασ ο λαοσ ο πολεµιστησ µετ′ αυτου ανεβησαν και 
πορευοµενοι ηλθον εξ εναντιασ τησ πολεωσ απ′ ανατολων12και τα ενεδρα τησ πολεωσ απο θαλασσησ14και 
εγενετο ωσ ειδεν βασιλευσ γαι εσπευσεν και εξηλθεν εισ συναντησιν αυτοισ επ′ ευθειασ εισ τον πολεµον 
αυτοσ και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου και αυτοσ ουκ ηδει οτι ενεδρα αυτω εστιν οπισω τησ πολεωσ15και ειδεν 
και ανεχωρησεν ιησουσ και ισραηλ απο προσωπου αυτων16και κατεδιωξαν οπισω των υιων ισραηλ και αυτοι 
απεστησαν απο τησ πολεωσ17ου κατελειφθη ουθεισ εν τη γαι οσ ου κατεδιωξεν οπισω ισραηλ και κατελιπον 
την πολιν ανεωγµενην και κατεδιωξαν οπισω ισραηλ18και ειπεν κυριοσ προσ ιησουν εκτεινον την χειρα σου 
εν τω γαισω τω εν τη χειρι σου επι την πολιν εισ γαρ τασ χειρασ σου παραδεδωκα αυτην και τα ενεδρα 
εξαναστησονται εν ταχει εκ του τοπου αυτων και εξετεινεν ιησουσ την χειρα αυτου τον γαισον επι την 
πολιν19και τα ενεδρα εξανεστησαν εν ταχει εκ του τοπου αυτων και εξηλθοσαν οτε εξετεινεν την χειρα και 
ηλθοσαν επι την πολιν και κατελαβοντο αυτην και σπευσαντεσ ενεπρησαν την πολιν εν πυρι20και 
περιβλεψαντεσ οι κατοικοι γαι εισ τα οπισω αυτων και εθεωρουν καπνον αναβαινοντα εκ τησ πολεωσ εισ τον 
ουρανον και ουκετι ειχον που φυγωσιν ωδε η ωδε21και ιησουσ και πασ ισραηλ ειδον οτι ελαβον τα ενεδρα την 
πολιν και οτι ανεβη ο καπνοσ τησ πολεωσ εισ τον ουρανον και µεταβαλοµενοι επαταξαν τουσ ανδρασ τησ 
γαι22και ουτοι εξηλθοσαν εκ τησ πολεωσ εισ συναντησιν και εγενηθησαν ανα µεσον τησ παρεµβολησ ουτοι 
εντευθεν και ουτοι εντευθεν και επαταξαν εωσ του µη καταλειφθηναι αυτων σεσωσµενον και 
διαπεφευγοτα23και τον βασιλεα τησ γαι συνελαβον ζωντα και προσηγαγον αυτον προσ ιησουν24και ωσ 
επαυσαντο οι υιοι ισραηλ αποκτεννοντεσ παντασ τουσ εν τη γαι τουσ εν τοισ πεδιοισ και εν τω ορει επι τησ 
καταβασεωσ ου κατεδιωξαν αυτουσ απ′ αυτησ εισ τελοσ και απεστρεψεν ιησουσ εισ γαι και επαταξεν αυτην 
εν στοµατι ροµφαιασ25και εγενηθησαν οι πεσοντεσ εν τη ηµερα εκεινη απο ανδροσ και εωσ γυναικοσ δωδεκα 
χιλιαδεσ παντασ τουσ κατοικουντασ γαι27πλην των κτηνων και των σκυλων των εν τη πολει παντα α 
επρονοµευσαν οι υιοι ισραηλ κατα προσταγµα κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω ιησοι28και ενεπυρισεν 
ιησουσ την πολιν εν πυρι χωµα αοικητον εισ τον αιωνα εθηκεν αυτην εωσ τησ ηµερασ ταυτησ29και τον 
βασιλεα τησ γαι εκρεµασεν επι ξυλου διδυµου και ην επι του ξυλου εωσ εσπερασ και επιδυνοντοσ του ηλιου 
συνεταξεν ιησουσ και καθειλοσαν αυτου το σωµα απο του ξυλου και ερριψαν αυτον εισ τον βοθρον και 
επεστησαν αυτω σωρον λιθων εωσ τησ ηµερασ ταυτησ 

Chapter 9
1ωσ δ′ ηκουσαν οι βασιλεισ των αµορραιων οι εν τω περαν του ιορδανου οι εν τη ορεινη και οι εν τη πεδινη 
και οι εν παση τη παραλια τησ θαλασσησ τησ µεγαλησ και οι προσ τω αντιλιβανω και οι χετταιοι και οι 
χαναναιοι και οι φερεζαιοι και οι ευαιοι και οι αµορραιοι και οι γεργεσαιοι και οι ιεβουσαιοι2συνηλθοσαν 
επι το αυτο εκπολεµησαι ιησουν και ισραηλ αµα παντεσ2τοτε ωκοδοµησεν ιησουσ θυσιαστηριον κυριω τω 
θεω ισραηλ εν ορει γαιβαλ2καθοτι ενετειλατο µωυσησ ο θεραπων κυριου τοισ υιοισ ισραηλ καθα γεγραπται εν 
τω νοµω µωυση θυσιαστηριον λιθων ολοκληρων εφ′ ουσ ουκ επεβληθη σιδηροσ και ανεβιβασεν εκει 
ολοκαυτωµατα κυριω και θυσιαν σωτηριου2και εγραψεν ιησουσ επι των λιθων το δευτερονοµιον νοµον 
µωυση ον εγραψεν ενωπιον υιων ισραηλ2και πασ ισραηλ και οι πρεσβυτεροι αυτων και οι δικασται και οι 
γραµµατεισ αυτων παρεπορευοντο ενθεν και ενθεν τησ κιβωτου απεναντι και οι ιερεισ και οι λευιται ηραν την 
κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου και ο προσηλυτοσ και ο αυτοχθων οι ησαν ηµισυ πλησιον ορουσ γαριζιν και οι 
ησαν ηµισυ πλησιον ορουσ γαιβαλ καθοτι ενετειλατο µωυσησ ο θεραπων κυριου ευλογησαι τον λαον εν 
πρωτοισ2και µετα ταυτα ουτωσ ανεγνω ιησουσ παντα τα ρηµατα του νοµου τουτου τασ ευλογιασ και τασ 
καταρασ κατα παντα τα γεγραµµενα εν τω νοµω µωυση2ουκ ην ρηµα απο παντων ων ενετειλατο µωυσησ τω 
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ιησοι ο ουκ ανεγνω ιησουσ εισ τα ωτα πασησ εκκλησιασ υιων ισραηλ τοισ ανδρασιν και ταισ γυναιξιν και 
τοισ παιδιοισ και τοισ προσηλυτοισ τοισ προσπορευοµενοισ τω ισραηλ3και οι κατοικουντεσ γαβαων ηκουσαν 
παντα οσα εποιησεν κυριοσ τη ιεριχω και τη γαι4και εποιησαν και γε αυτοι µετα πανουργιασ και ελθοντεσ 
επεσιτισαντο και ητοιµασαντο και λαβοντεσ σακκουσ παλαιουσ επι των ονων αυτων και ασκουσ οινου 
παλαιουσ και κατερρωγοτασ αποδεδεµενουσ5και τα κοιλα των υποδηµατων αυτων και τα σανδαλια αυτων 
παλαια και καταπεπελµατωµενα εν τοισ ποσιν αυτων και τα ιµατια αυτων πεπαλαιωµενα επανω αυτων και ο 
αρτοσ αυτων του επισιτισµου ξηροσ και ευρωτιων και βεβρωµενοσ6και ηλθοσαν προσ ιησουν εισ την 
παρεµβολην ισραηλ εισ γαλγαλα και ειπαν προσ ιησουν και ισραηλ εκ γησ µακροθεν ηκαµεν και νυν 
διαθεσθε ηµιν διαθηκην7και ειπαν οι υιοι ισραηλ προσ τον χορραιον ορα µη εν εµοι κατοικεισ και πωσ σοι 
διαθωµαι διαθηκην8και ειπαν προσ ιησουν οικεται σου εσµεν και ειπεν προσ αυτουσ ιησουσ ποθεν εστε και 
ποθεν παραγεγονατε9και ειπαν εκ γησ µακροθεν σφοδρα ηκασιν οι παιδεσ σου εν ονοµατι κυριου του θεου 
σου ακηκοαµεν γαρ το ονοµα αυτου και οσα εποιησεν εν αιγυπτω10και οσα εποιησεν τοισ βασιλευσιν των 
αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου τω σηων βασιλει εσεβων και τω ωγ βασιλει τησ βασαν οσ κατωκει εν 
ασταρωθ και εν εδραι+ν11και ακουσαντεσ ειπαν προσ ηµασ οι πρεσβυτεροι ηµων και παντεσ οι κατοικουντεσ 
την γην ηµων λεγοντεσ λαβετε εαυτοισ επισιτισµον εισ την οδον και πορευθητε εισ συναντησιν αυτων και 
ερειτε προσ αυτουσ οικεται σου εσµεν και νυν διαθεσθε ηµιν διαθηκην12ουτοι οι αρτοι θερµουσ 
εφωδιασθηµεν αυτουσ εν τη ηµερα η εξηλθοµεν παραγενεσθαι προσ υµασ νυν δε εξηρανθησαν και γεγονασιν 
βεβρωµενοι13και ουτοι οι ασκοι του οινου ουσ επλησαµεν καινουσ και ουτοι ερρωγασιν και τα ιµατια ηµων 
και τα υποδηµατα ηµων πεπαλαιωται απο τησ πολλησ οδου σφοδρα14και ελαβον οι αρχοντεσ του επισιτισµου 
αυτων και κυριον ουκ επηρωτησαν15και εποιησεν ιησουσ προσ αυτουσ ειρηνην και διεθετο προσ αυτουσ 
διαθηκην του διασωσαι αυτουσ και ωµοσαν αυτοισ οι αρχοντεσ τησ συναγωγησ16και εγενετο µετα τρεισ 
ηµερασ µετα το διαθεσθαι προσ αυτουσ διαθηκην ηκουσαν οτι εγγυθεν αυτων εισιν και οτι εν αυτοισ 
κατοικουσιν17και απηραν οι υιοι ισραηλ και ηλθον εισ τασ πολεισ αυτων αι δε πολεισ αυτων γαβαων και 
κεφιρα και βηρωθ και πολισ ιαριν18και ουκ εµαχεσαντο αυτοισ οι υιοι ισραηλ οτι ωµοσαν αυτοισ παντεσ οι 
αρχοντεσ κυριον τον θεον ισραηλ και διεγογγυσαν πασα η συναγωγη επι τοισ αρχουσιν19και ειπαν οι 
αρχοντεσ παση τη συναγωγη ηµεισ ωµοσαµεν αυτοισ κυριον τον θεον ισραηλ και νυν ου δυνησοµεθα 
αψασθαι αυτων20τουτο ποιησοµεν ζωγρησαι αυτουσ και περιποιησοµεθα αυτουσ και ουκ εσται καθ′ ηµων 
οργη δια τον ορκον ον ωµοσαµεν αυτοισ21ζησονται και εσονται ξυλοκοποι και υδροφοροι παση τη συναγωγη 
καθαπερ ειπαν αυτοισ οι αρχοντεσ22και συνεκαλεσεν αυτουσ ιησουσ και ειπεν αυτοισ δια τι παρελογισασθε 
µε λεγοντεσ µακραν απο σου εσµεν σφοδρα υµεισ δε εγχωριοι εστε των κατοικουντων εν ηµιν23και νυν 
επικαταρατοι εστε ου µη εκλιπη εξ υµων δουλοσ ουδε ξυλοκοποσ εµοι και τω θεω µου24και απεκριθησαν τω 
ιησοι λεγοντεσ ανηγγελη ηµιν οσα συνεταξεν κυριοσ ο θεοσ σου µωυση τω παιδι αυτου δουναι υµιν την γην 
ταυτην και εξολεθρευσαι ηµασ και παντασ τουσ κατοικουντασ επ′ αυτησ απο προσωπου υµων και 
εφοβηθηµεν σφοδρα περι των ψυχων ηµων απο προσωπου υµων και εποιησαµεν το πραγµα τουτο25και νυν 
ιδου ηµεισ υποχειριοι υµιν ωσ αρεσκει υµιν και ωσ δοκει υµιν ποιησατε ηµιν26και εποιησαν αυτοισ ουτωσ 
και εξειλατο αυτουσ ιησουσ εν τη ηµερα εκεινη εκ χειρων υιων ισραηλ και ουκ ανειλον αυτουσ27και 
κατεστησεν αυτουσ ιησουσ εν τη ηµερα εκεινη ξυλοκοπουσ και υδροφορουσ παση τη συναγωγη και τω 
θυσιαστηριω του θεου δια τουτο εγενοντο οι κατοικουντεσ γαβαων ξυλοκοποι και υδροφοροι του 
θυσιαστηριου του θεου εωσ τησ σηµερον ηµερασ και εισ τον τοπον ον εαν εκλεξηται κυριοσ 

Chapter 10
1ωσ δε ηκουσεν αδωνιβεζεκ βασιλευσ ιερουσαληµ οτι ελαβεν ιησουσ την γαι και εξωλεθρευσεν αυτην ον 
τροπον εποιησαν την ιεριχω και τον βασιλεα αυτησ ουτωσ εποιησαν την γαι και τον βασιλεα αυτησ και οτι 
αυτοµολησαν οι κατοικουντεσ γαβαων προσ ιησουν και προσ ισραηλ2και εφοβηθησαν εν αυτοισ σφοδρα ηδει 
γαρ οτι µεγαλη πολισ γαβαων ωσει µια των µητροπολεων και παντεσ οι ανδρεσ αυτησ ισχυροι3και απεστειλεν 
αδωνιβεζεκ βασιλευσ ιερουσαληµ προσ αιλαµ βασιλεα χεβρων και προσ φιδων βασιλεα ιεριµουθ και προσ 
ιεφθα βασιλεα λαχισ και προσ δαβιρ βασιλεα οδολλαµ λεγων4δευτε αναβητε προσ µε και βοηθησατε µοι και 
εκπολεµησωµεν γαβαων αυτοµολησαν γαρ προσ ιησουν και προσ τουσ υιουσ ισραηλ5και ανεβησαν οι πεντε 
βασιλεισ των ιεβουσαιων βασιλευσ ιερουσαληµ και βασιλευσ χεβρων και βασιλευσ ιεριµουθ και βασιλευσ 
λαχισ και βασιλευσ οδολλαµ αυτοι και πασ ο λαοσ αυτων και περιεκαθισαν την γαβαων και εξεπολιορκουν 
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αυτην6και απεστειλαν οι κατοικουντεσ γαβαων προσ ιησουν εισ την παρεµβολην ισραηλ εισ γαλγαλα 
λεγοντεσ µη εκλυσησ τασ χειρασ σου απο των παιδων σου αναβηθι προσ ηµασ το ταχοσ και εξελου ηµασ και 
βοηθησον ηµιν οτι συνηγµενοι εισιν εφ′ ηµασ παντεσ οι βασιλεισ των αµορραιων οι κατοικουντεσ την 
ορεινην7και ανεβη ιησουσ εκ γαλγαλων αυτοσ και πασ ο λαοσ ο πολεµιστησ µετ′ αυτου πασ δυνατοσ εν 
ισχυι8και ειπεν κυριοσ προσ ιησουν µη φοβηθησ αυτουσ εισ γαρ τασ χειρασ σου παραδεδωκα αυτουσ ουχ 
υπολειφθησεται εξ αυτων ουθεισ ενωπιον υµων9και επιπαρεγενετο επ′ αυτουσ ιησουσ αφνω ολην την νυκτα 
εισεπορευθη εκ γαλγαλων10και εξεστησεν αυτουσ κυριοσ απο προσωπου των υιων ισραηλ και συνετριψεν 
αυτουσ κυριοσ συντριψιν µεγαλην εν γαβαων και κατεδιωξαν αυτουσ οδον αναβασεωσ ωρωνιν και 
κατεκοπτον αυτουσ εωσ αζηκα και εωσ µακηδα11εν τω δε φευγειν αυτουσ απο προσωπου των υιων ισραηλ επι 
τησ καταβασεωσ ωρωνιν και κυριοσ επερριψεν αυτοισ λιθουσ χαλαζησ εκ του ουρανου εωσ αζηκα και 
εγενοντο πλειουσ οι αποθανοντεσ δια τουσ λιθουσ τησ χαλαζησ η ουσ απεκτειναν οι υιοι ισραηλ µαχαιρα εν 
τω πολεµω12τοτε ελαλησεν ιησουσ προσ κυριον η ηµερα παρεδωκεν ο θεοσ τον αµορραιον υποχειριον ισραηλ 
ηνικα συνετριψεν αυτουσ εν γαβαων και συνετριβησαν απο προσωπου υιων ισραηλ και ειπεν ιησουσ στητω ο 
ηλιοσ κατα γαβαων και η σεληνη κατα φαραγγα αιλων13και εστη ο ηλιοσ και η σεληνη εν στασει εωσ 
ηµυνατο ο θεοσ τουσ εχθρουσ αυτων και εστη ο ηλιοσ κατα µεσον του ουρανου ου προεπορευετο εισ δυσµασ 
εισ τελοσ ηµερασ µιασ14και ουκ εγενετο ηµερα τοιαυτη ουδε το προτερον ουδε το εσχατον ωστε επακουσαι 
θεον ανθρωπου οτι κυριοσ συνεπολεµησεν τω ισραηλ16και εφυγον οι πεντε βασιλεισ ουτοι και κατεκρυβησαν 
εισ το σπηλαιον το εν µακηδα17και απηγγελη τω ιησου λεγοντεσ ευρηνται οι πεντε βασιλεισ κεκρυµµενοι εν 
τω σπηλαιω τω εν µακηδα18και ειπεν ιησουσ κυλισατε λιθουσ επι το στοµα του σπηλαιου και καταστησατε 
ανδρασ φυλασσειν επ′ αυτουσ19υµεισ δε µη εστηκατε καταδιωκοντεσ οπισω των εχθρων υµων και καταλαβετε 
την ουραγιαν αυτων και µη αφητε εισελθειν εισ τασ πολεισ αυτων παρεδωκεν γαρ αυτουσ κυριοσ ο θεοσ ηµων 
εισ τασ χειρασ ηµων20και εγενετο ωσ κατεπαυσεν ιησουσ και πασ υιοσ ισραηλ κοπτοντεσ αυτουσ κοπην 
µεγαλην σφοδρα εωσ εισ τελοσ και οι διασωζοµενοι διεσωθησαν εισ τασ πολεισ τασ οχυρασ21και απεστραφη 
πασ ο λαοσ προσ ιησουν εισ µακηδα υγιεισ και ουκ εγρυξεν ουθεισ των υιων ισραηλ τη γλωσση αυτου22και 
ειπεν ιησουσ ανοιξατε το σπηλαιον και εξαγαγετε τουσ πεντε βασιλεισ τουτουσ εκ του σπηλαιου23και 
εξηγαγοσαν τουσ πεντε βασιλεισ εκ του σπηλαιου τον βασιλεα ιερουσαληµ και τον βασιλεα χεβρων και τον 
βασιλεα ιεριµουθ και τον βασιλεα λαχισ και τον βασιλεα οδολλαµ24και επει εξηγαγον αυτουσ προσ ιησουν 
και συνεκαλεσεν ιησουσ παντα ισραηλ και τουσ εναρχοµενουσ του πολεµου τουσ συµπορευοµενουσ αυτω 
λεγων αυτοισ προπορευεσθε και επιθετε τουσ ποδασ υµων επι τουσ τραχηλουσ αυτων και προσελθοντεσ 
επεθηκαν τουσ ποδασ αυτων επι τουσ τραχηλουσ αυτων25και ειπεν προσ αυτουσ ιησουσ µη φοβηθητε αυτουσ 
µηδε δειλιασητε ανδριζεσθε και ισχυετε οτι ουτωσ ποιησει κυριοσ πασι τοισ εχθροισ υµων ουσ υµεισ 
καταπολεµειτε αυτουσ26και απεκτεινεν αυτουσ ιησουσ και εκρεµασεν αυτουσ επι πεντε ξυλων και ησαν 
κρεµαµενοι επι των ξυλων εωσ εσπερασ27και εγενηθη προσ ηλιου δυσµασ ενετειλατο ιησουσ και καθειλον 
αυτουσ απο των ξυλων και ερριψαν αυτουσ εισ το σπηλαιον εισ ο κατεφυγοσαν εκει και επεκυλισαν λιθουσ 
επι το σπηλαιον εωσ τησ σηµερον ηµερασ28και την µακηδα ελαβοσαν εν τη ηµερα εκεινη και εφονευσαν 
αυτην εν στοµατι ξιφουσ και εξωλεθρευσαν παν εµπνεον εν αυτη και ου κατελειφθη εν αυτη ουδεισ 
διασεσωσµενοσ και διαπεφευγωσ και εποιησαν τω βασιλει µακηδα ον τροπον εποιησαν τω βασιλει 
ιεριχω29και απηλθεν ιησουσ και πασ ισραηλ µετ′ αυτου εκ µακηδα εισ λεβνα και επολιορκει λεβνα30και 
παρεδωκεν αυτην κυριοσ εισ χειρασ ισραηλ και ελαβον αυτην και τον βασιλεα αυτησ και εφονευσαν αυτην 
εν στοµατι ξιφουσ και παν εµπνεον εν αυτη και ου κατελειφθη εν αυτη ουδε εισ διασεσωσµενοσ και 
διαπεφευγωσ και εποιησαν τω βασιλει αυτησ ον τροπον εποιησαν τω βασιλει ιεριχω31και απηλθεν ιησουσ και 
πασ ισραηλ µετ′ αυτου εκ λεβνα εισ λαχισ και περιεκαθισεν αυτην και επολιορκει αυτην32και παρεδωκεν 
κυριοσ την λαχισ εισ τασ χειρασ ισραηλ και ελαβεν αυτην εν τη ηµερα τη δευτερα και εφονευσαν αυτην εν 
στοµατι ξιφουσ και εξωλεθρευσαν αυτην ον τροπον εποιησαν την λεβνα33τοτε ανεβη αιλαµ βασιλευσ γαζερ 
βοηθησων τη λαχισ και επαταξεν αυτον ιησουσ εν στοµατι ξιφουσ και τον λαον αυτου εωσ του µη 
καταλειφθηναι αυτων σεσωσµενον και διαπεφευγοτα34και απηλθεν ιησουσ και πασ ισραηλ µετ′ αυτου εκ 
λαχισ εισ οδολλαµ και περιεκαθισεν αυτην και επολιορκησεν αυτην35και παρεδωκεν αυτην κυριοσ εν χειρι 
ισραηλ και ελαβεν αυτην εν τη ηµερα εκεινη και εφονευσεν αυτην εν στοµατι ξιφουσ και παν εµπνεον εν 
αυτη εφονευσαν ον τροπον εποιησαν τη λαχισ36και απηλθεν ιησουσ και πασ ισραηλ µετ′ αυτου εισ χεβρων 
και περιεκαθισεν αυτην37και επαταξεν αυτην εν στοµατι ξιφουσ και παν εµπνεον οσα ην εν αυτη ουκ ην 
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διασεσωσµενοσ ον τροπον εποιησαν την οδολλαµ εξωλεθρευσαν αυτην και οσα ην εν αυτη38και απεστρεψεν 
ιησουσ και πασ ισραηλ εισ δαβιρ και περικαθισαντεσ αυτην39ελαβον αυτην και τον βασιλεα αυτησ και τασ 
κωµασ αυτησ και επαταξαν αυτην εν στοµατι ξιφουσ και εξωλεθρευσαν αυτην και παν εµπνεον εν αυτη και 
ου κατελιπον αυτη ουδενα διασεσωσµενον ον τροπον εποιησαν την χεβρων και τω βασιλει αυτησ ουτωσ 
εποιησαν τη δαβιρ και τω βασιλει αυτησ40και επαταξεν ιησουσ πασαν την γην τησ ορεινησ και την ναγεβ και 
την πεδινην και την ασηδωθ και τουσ βασιλεισ αυτησ ου κατελιπον αυτων σεσωσµενον και παν εµπνεον 
ζωησ εξωλεθρευσεν ον τροπον ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ ισραηλ41απο καδησ βαρνη εωσ γαζησ πασαν την 
γοσοµ εωσ τησ γαβαων42και παντασ τουσ βασιλεισ αυτων και την γην αυτων επαταξεν ιησουσ εισ απαξ οτι 
κυριοσ ο θεοσ ισραηλ συνεπολεµει τω ισραηλ 

Chapter 11
1ωσ δε ηκουσεν ιαβιν βασιλευσ ασωρ απεστειλεν προσ ιωβαβ βασιλεα µαρρων και προσ βασιλεα συµοων και 
προσ βασιλεα αζιφ2και προσ τουσ βασιλεισ τουσ κατα σιδωνα την µεγαλην εισ την ορεινην και εισ την ραβα 
απεναντι κενερωθ και εισ το πεδιον και εισ ναφεδδωρ3και εισ τουσ παραλιουσ χαναναιουσ απο ανατολων και 
εισ τουσ παραλιουσ αµορραιουσ και ευαιουσ και ιεβουσαιουσ και φερεζαιουσ τουσ εν τω ορει και τουσ 
χετταιουσ τουσ υπο την αερµων εισ γην µασσηφα4και εξηλθον αυτοι και οι βασιλεισ αυτων µετ′ αυτων ωσπερ 
η αµµοσ τησ θαλασσησ τω πληθει και ιπποι και αρµατα πολλα σφοδρα5και συνηλθον παντεσ οι βασιλεισ 
ουτοι και παρεγενοντο επι το αυτο και παρενεβαλον επι του υδατοσ µαρρων πολεµησαι τον ισραηλ6και ειπεν 
κυριοσ προσ ιησουν µη φοβηθησ απο προσωπου αυτων οτι αυριον ταυτην την ωραν εγω παραδιδωµι 
τετροπωµενουσ αυτουσ εναντιον του ισραηλ τουσ ιππουσ αυτων νευροκοπησεισ και τα αρµατα αυτων 
κατακαυσεισ εν πυρι7και ηλθεν ιησουσ και πασ ο λαοσ ο πολεµιστησ επ′ αυτουσ επι το υδωρ µαρρων εξαπινα 
και επεπεσαν επ′ αυτουσ εν τη ορεινη8και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ υποχειριουσ ισραηλ και κοπτοντεσ 
αυτουσ κατεδιωκον εωσ σιδωνοσ τησ µεγαλησ και εωσ µασερων και εωσ των πεδιων µασσωχ κατ′ ανατολασ 
και κατεκοψαν αυτουσ εωσ του µη καταλειφθηναι αυτων διασεσωσµενον9και εποιησεν αυτοισ ιησουσ ον 
τροπον ενετειλατο αυτω κυριοσ τουσ ιππουσ αυτων ενευροκοπησεν και τα αρµατα αυτων ενεπρησεν εν 
πυρι10και απεστραφη ιησουσ εν τω καιρω εκεινω και κατελαβετο ασωρ και τον βασιλεα αυτησ ην δε ασωρ το 
προτερον αρχουσα πασων των βασιλειων τουτων11και απεκτειναν παν εµπνεον εν αυτη εν ξιφει και 
εξωλεθρευσαν παντασ και ου κατελειφθη εν αυτη εµπνεον και την ασωρ ενεπρησαν εν πυρι12και πασασ τασ 
πολεισ των βασιλεων και τουσ βασιλεισ αυτων ελαβεν ιησουσ και ανειλεν αυτουσ εν στοµατι ξιφουσ και 
εξωλεθρευσαν αυτουσ ον τροπον συνεταξεν µωυσησ ο παισ κυριου13αλλα πασασ τασ πολεισ τασ 
κεχωµατισµενασ ουκ ενεπρησεν ισραηλ πλην ασωρ µονην ενεπρησεν ιησουσ14και παντα τα σκυλα αυτησ 
επρονοµευσαν εαυτοισ οι υιοι ισραηλ αυτουσ δε παντασ εξωλεθρευσαν εν στοµατι ξιφουσ εωσ απωλεσεν 
αυτουσ ου κατελιπον εξ αυτων ουδε εν εµπνεον15ον τροπον συνεταξεν κυριοσ τω µωυση τω παιδι αυτου και 
µωυσησ ωσαυτωσ ενετειλατο τω ιησοι και ουτωσ εποιησεν ιησουσ ου παρεβη ουδεν απο παντων ων 
συνεταξεν αυτω µωυσησ16και ελαβεν ιησουσ πασαν την γην την ορεινην και πασαν την ναγεβ και πασαν την 
γην γοσοµ και την πεδινην και την προσ δυσµαισ και το οροσ ισραηλ και τα ταπεινα17τα προσ τω ορει απο 
ορουσ αχελ και ο προσαναβαινει εισ σηιρ και εωσ βααλγαδ και τα πεδια του λιβανου υπο το οροσ το αερµων 
και παντασ τουσ βασιλεισ αυτων ελαβεν και ανειλεν αυτουσ και απεκτεινεν18και πλειουσ ηµερασ εποιησεν 
ιησουσ προσ τουσ βασιλεισ τουτουσ τον πολεµον19και ουκ ην πολισ ην ουκ ελαβεν ισραηλ παντα ελαβοσαν 
εν πολεµω20οτι δια κυριου εγενετο κατισχυσαι αυτων την καρδιαν συνανταν εισ πολεµον προσ ισραηλ ινα 
εξολεθρευθωσιν οπωσ µη δοθη αυτοισ ελεοσ αλλ′ ινα εξολεθρευθωσιν ον τροπον ειπεν κυριοσ προσ 
µωυσην21και ηλθεν ιησουσ εν τω καιρω εκεινω και εξωλεθρευσεν τουσ ενακιµ εκ τησ ορεινησ εκ χεβρων και 
εκ δαβιρ και εξ αναβωθ και εκ παντοσ γενουσ ισραηλ και εκ παντοσ ορουσ ιουδα συν ταισ πολεσιν αυτων και 
εξωλεθρευσεν αυτουσ ιησουσ22ου κατελειφθη των ενακιµ απο των υιων ισραηλ αλλα πλην εν γαζη και εν γεθ 
και εν ασεδωθ κατελειφθη23και ελαβεν ιησουσ πασαν την γην καθοτι ενετειλατο κυριοσ τω µωυση και εδωκεν 
αυτουσ ιησουσ εν κληρονοµια ισραηλ εν µερισµω κατα φυλασ αυτων και η γη κατεπαυσεν πολεµουµενη 

Chapter 12
1και ουτοι οι βασιλεισ τησ γησ ουσ ανειλον οι υιοι ισραηλ και κατεκληρονοµησαν την γην αυτων περαν του 
ιορδανου αφ′ ηλιου ανατολων απο φαραγγοσ αρνων εωσ του ορουσ αερµων και πασαν την γην αραβα απ′ 
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ανατολων2σηων τον βασιλεα των αµορραιων οσ κατωκει εν εσεβων κυριευων απο αροηρ η εστιν εν τη 
φαραγγι κατα µεροσ τησ φαραγγοσ και το ηµισυ τησ γαλααδ εωσ ιαβοκ ορια υιων αµµων3και αραβα εωσ τησ 
θαλασσησ χενερεθ κατ′ ανατολασ και εωσ τησ θαλασσησ αραβα θαλασσαν των αλων απο ανατολων οδον 
την κατα ασιµωθ απο θαιµαν την υπο ασηδωθ φασγα4και ωγ βασιλευσ βασαν υπελειφθη εκ των γιγαντων ο 
κατοικων εν ασταρωθ και εν εδραι+ν5αρχων απο ορουσ αερµων και απο σελχα και πασαν την βασαν εωσ 
οριων γεσουρι και την µαχατι και το ηµισυ γαλααδ οριων σηων βασιλεωσ εσεβων6µωυσησ ο παισ κυριου και 
οι υιοι ισραηλ επαταξαν αυτουσ και εδωκεν αυτην µωυσησ εν κληρονοµια ρουβην και γαδ και τω ηµισει 
φυλησ µανασση7και ουτοι οι βασιλεισ των αµορραιων ουσ ανειλεν ιησουσ και οι υιοι ισραηλ εν τω περαν 
του ιορδανου παρα θαλασσαν βααλγαδ εν τω πεδιω του λιβανου και εωσ του ορουσ χελχα αναβαινοντων εισ 
σηιρ και εδωκεν αυτην ιησουσ ταισ φυλαισ ισραηλ κληρονοµειν κατα κληρον αυτων8εν τω ορει και εν τω 
πεδιω και εν αραβα και εν ασηδωθ και εν τη ερηµω και εν ναγεβ τον χετταιον και τον αµορραιον και τον 
χαναναιον και τον φερεζαιον και τον ευαιον και τον ιεβουσαιον9τον βασιλεα ιεριχω και τον βασιλεα τησ γαι 
η εστιν πλησιον βαιθηλ10βασιλεα ιερουσαληµ βασιλεα χεβρων11βασιλεα ιεριµουθ βασιλεα λαχισ12βασιλεα 
αιλαµ βασιλεα γαζερ13βασιλεα δαβιρ βασιλεα γαδερ14βασιλεα ερµαθ βασιλεα αραθ15βασιλεα λεβνα βασιλεα 
οδολλαµ16βασιλεα µακηδα17βασιλεα ταφουγ βασιλεα οφερ18βασιλεα αφεκ τησ σαρων19βασιλεα 
ασωρ20βασιλεα συµοων βασιλεα µαρρων βασιλεα αζιφ21βασιλεα καδησ βασιλεα ταναχ22βασιλεα µαγεδων 
βασιλεα ιεκοναµ του χερµελ23βασιλεα δωρ του ναφεδδωρ βασιλεα γωιµ τησ γαλιλαιασ24βασιλεα θαρσα 
παντεσ ουτοι βασιλεισ εικοσι εννεα 

Chapter 13
1και ιησουσ πρεσβυτεροσ προβεβηκωσ των ηµερων και ειπεν κυριοσ προσ ιησουν συ προβεβηκασ των ηµερων 
και η γη υπολελειπται πολλη εισ κληρονοµιαν2και αυτη η γη η καταλελειµµενη ορια φυλιστιιµ ο γεσιρι και ο 
χαναναιοσ3απο τησ αοικητου τησ κατα προσωπον αιγυπτου εωσ των οριων ακκαρων εξ ευωνυµων των 
χαναναιων προσλογιζεται ταισ πεντε σατραπειαισ των φυλιστιιµ τω γαζαιω και τω αζωτιω και τω 
ασκαλωνιτη και τω γεθθαιω και τω ακκαρωνιτη και τω ευαιω4εκ θαιµαν και παση γη χανααν εναντιον γαζησ 
και οι σιδωνιοι εωσ αφεκ εωσ των οριων των αµορραιων5και πασαν την γην γαβλι φυλιστιιµ και παντα τον 
λιβανον απο ανατολων ηλιου απο γαλγαλ υπο το οροσ το αερµων εωσ τησ εισοδου εµαθ6πασ ο κατοικων την 
ορεινην απο του λιβανου εωσ τησ µασερεφωθµαιµ παντασ τουσ σιδωνιουσ εγω αυτουσ εξολεθρευσω απο 
προσωπου ισραηλ αλλα διαδοσ αυτην εν κληρω τω ισραηλ ον τροπον σοι ενετειλαµην7και νυν µερισον την 
γην ταυτην εν κληρονοµια ταισ εννεα φυλαισ και τω ηµισει φυλησ µανασση απο του ιορδανου εωσ τησ 
θαλασσησ τησ µεγαλησ κατα δυσµασ ηλιου δωσεισ αυτην η θαλασσα η µεγαλη οριει8ταισ δε δυο φυλαισ και 
τω ηµισει φυλησ µανασση τω ρουβην και τω γαδ εδωκεν µωυσησ εν τω περαν του ιορδανου κατ′ ανατολασ 
ηλιου δεδωκεν αυτην µωυσησ ο παισ κυριου9απο αροηρ η εστιν επι του χειλουσ χειµαρρου αρνων και την 
πολιν την εν µεσω τησ φαραγγοσ και πασαν την µισωρ απο µαιδαβα εωσ δαιβαν10πασασ τασ πολεισ σηων 
βασιλεωσ αµορραιων οσ εβασιλευσεν εν εσεβων εωσ των οριων υιων αµµων11και την γαλααδιτιδα και τα 
ορια γεσιρι και του µαχατι παν οροσ αερµων και πασαν την βασανιτιν εωσ σελχα12πασαν την βασιλειαν ωγ 
εν τη βασανιτιδι οσ εβασιλευσεν εν ασταρωθ και εν εδραι+ν ουτοσ κατελειφθη απο των γιγαντων και 
επαταξεν αυτον µωυσησ και εξωλεθρευσεν13και ουκ εξωλεθρευσαν οι υιοι ισραηλ τον γεσιρι και τον µαχατι 
και τον χαναναιον και κατωκει βασιλευσ γεσιρι και ο µαχατι εν τοισ υιοισ ισραηλ εωσ τησ σηµερον 
ηµερασ14πλην τησ φυλησ λευι ουκ εδοθη κληρονοµια κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ουτοσ αυτων κληρονοµια καθα 
ειπεν αυτοισ κυριοσ και ουτοσ ο καταµερισµοσ ον κατεµερισεν µωυσησ τοισ υιοισ ισραηλ εν αραβωθ µωαβ 
εν τω περαν του ιορδανου κατα ιεριχω15και εδωκεν µωυσησ τη φυλη ρουβην κατα δηµουσ αυτων16και 
εγενηθη αυτων τα ορια απο αροηρ η εστιν κατα προσωπον φαραγγοσ αρνων και η πολισ η εν τη φαραγγι 
αρνων και πασαν την µισωρ17εωσ εσεβων και πασασ τασ πολεισ τασ ουσασ εν τη µισωρ και δαιβων και 
βαµωθβααλ και οικου βεελµων18και ιασσα και κεδηµωθ και µεφααθ19και καριαθαιµ και σεβαµα και σεραδα 
και σιωρ εν τω ορει εµακ20και βαιθφογωρ και ασηδωθ φασγα και βαιθασιµωθ21και πασασ τασ πολεισ του 
µισωρ και πασαν την βασιλειαν του σηων βασιλεωσ των αµορραιων ον επαταξεν µωυσησ αυτον και τουσ 
ηγουµενουσ µαδιαµ και τον ευι και τον ροκοµ και τον σουρ και τον ουρ και τον ροβε αρχοντασ παρα σηων 
και τουσ κατοικουντασ την γην22και τον βαλααµ τον του βεωρ τον µαντιν απεκτειναν εν τη ροπη23εγενετο δε 
τα ορια ρουβην ιορδανησ οριον αυτη η κληρονοµια υιων ρουβην κατα δηµουσ αυτων αι πολεισ αυτων και αι 
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επαυλεισ αυτων24εδωκεν δε µωυσησ τοισ υιοισ γαδ κατα δηµουσ αυτων25και εγενετο τα ορια αυτων ιαζηρ 
πασαι αι πολεισ γαλααδ και το ηµισυ γησ υιων αµµων εωσ αροηρ η εστιν κατα προσωπον ραββα26και απο 
εσεβων εωσ ραµωθ κατα την µασσηφα και βοτανιν και µααναιν εωσ των οριων δαβιρ27και εν εµεκ βαιθαραµ 
και βαιθαναβρα και σοκχωθα και σαφαν και την λοιπην βασιλειαν σηων βασιλεωσ εσεβων και ο ιορδανησ 
οριει εωσ µερουσ τησ θαλασσησ χενερεθ περαν του ιορδανου απ′ ανατολων28αυτη η κληρονοµια υιων γαδ 
κατα δηµουσ αυτων αι πολεισ αυτων και αι επαυλεισ αυτων29και εδωκεν µωυσησ τω ηµισει φυλησ µανασση 
κατα δηµουσ αυτων30και εγενετο τα ορια αυτων απο µααναιµ και πασα βασιλεια βασανι και πασα βασιλεια 
ωγ βασιλεωσ βασαν και πασασ τασ κωµασ ιαι+ρ αι εισιν εν τη βασανιτιδι εξηκοντα πολεισ31και το ηµισυ τησ 
γαλααδ και εν ασταρωθ και εν εδραι+ν πολεισ βασιλειασ ωγ εν βασανιτιδι και εδοθησαν τοισ υιοισ µαχιρ 
υιου µανασση και τοισ ηµισεσιν υιοισ µαχιρ υιου µανασση κατα δηµουσ αυτων32ουτοι ουσ 
κατεκληρονοµησεν µωυσησ περαν του ιορδανου εν αραβωθ µωαβ εν τω περαν του ιορδανου κατα ιεριχω απο 
ανατολων 

Chapter 14
1και ουτοι οι κατακληρονοµησαντεσ υιων ισραηλ εν τη γη χανααν οισ κατεκληρονοµησεν αυτοισ ελεαζαρ ο 
ιερευσ και ιησουσ ο του ναυη και οι αρχοντεσ πατριων φυλων των υιων ισραηλ2κατα κληρουσ 
εκληρονοµησαν ον τροπον ενετειλατο κυριοσ εν χειρι ιησου ταισ εννεα φυλαισ και τω ηµισει φυλησ3απο του 
περαν του ιορδανου και τοισ λευιταισ ουκ εδωκεν κληρον εν αυτοισ4οτι ησαν οι υιοι ιωσηφ δυο φυλαι 
µανασση και εφραιµ και ουκ εδοθη µερισ εν τη γη τοισ λευιταισ αλλ′ η πολεισ κατοικειν και τα αφωρισµενα 
αυτων τοισ κτηνεσιν και τα κτηνη αυτων5ον τροπον ενετειλατο κυριοσ τω µωυση ουτωσ εποιησαν οι υιοι 
ισραηλ και εµερισαν την γην6και προσηλθοσαν οι υιοι ιουδα προσ ιησουν εν γαλγαλ και ειπεν προσ αυτον 
χαλεβ ο του ιεφοννη ο κενεζαιοσ συ επιστη το ρηµα ο ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην ανθρωπον του θεου περι 
εµου και σου εν καδησ βαρνη7τεσσαρακοντα γαρ ετων ηµην οτε απεστειλεν µε µωυσησ ο παισ του θεου εκ 
καδησ βαρνη κατασκοπευσαι την γην και απεκριθην αυτω λογον κατα τον νουν αυτου8οι δε αδελφοι µου οι 
αναβαντεσ µετ′ εµου µετεστησαν την καρδιαν του λαου εγω δε προσετεθην επακολουθησαι κυριω τω θεω 
µου9και ωµοσεν µωυσησ εν εκεινη τη ηµερα λεγων η γη εφ′ ην επεβησ σοι εσται εν κληρω και τοισ τεκνοισ 
σου εισ τον αιωνα οτι προσετεθησ επακολουθησαι οπισω κυριου του θεου ηµων10και νυν διεθρεψεν µε κυριοσ 
ον τροπον ειπεν τουτο τεσσαρακοστον και πεµπτον ετοσ αφ′ ου ελαλησεν κυριοσ το ρηµα τουτο προσ µωυσην 
και επορευθη ισραηλ εν τη ερηµω και νυν ιδου εγω σηµερον ογδοηκοντα και πεντε ετων11ετι ειµι σηµερον 
ισχυων ωσει οτε απεστειλεν µε µωυσησ ωσαυτωσ ισχυω νυν εξελθειν και εισελθειν εισ τον πολεµον12και νυν 
αιτουµαι σε το οροσ τουτο καθα ειπεν κυριοσ τη ηµερα εκεινη οτι συ ακηκοασ το ρηµα τουτο τη ηµερα 
εκεινη νυνι δε οι ενακιµ εκει εισιν πολεισ οχυραι και µεγαλαι εαν ουν κυριοσ µετ′ εµου η εξολεθρευσω 
αυτουσ ον τροπον ειπεν µοι κυριοσ13και ευλογησεν αυτον ιησουσ και εδωκεν την χεβρων τω χαλεβ υιω 
ιεφοννη υιου κενεζ εν κληρω14δια τουτο εγενηθη η χεβρων τω χαλεβ τω του ιεφοννη του κενεζαιου εν κληρω 
εωσ τησ ηµερασ ταυτησ δια το αυτον επακολουθησαι τω προσταγµατι κυριου θεου ισραηλ15το δε ονοµα τησ 
χεβρων ην το προτερον πολισ αρβοκ µητροπολισ των ενακιµ αυτη και η γη εκοπασεν του πολεµου 

Chapter 15
1και εγενετο τα ορια φυλησ ιουδα κατα δηµουσ αυτων απο των οριων τησ ιδουµαιασ απο τησ ερηµου σιν εωσ 
καδησ προσ λιβα2και εγενηθη αυτων τα ορια απο λιβοσ εωσ µερουσ τησ θαλασσησ τησ αλυκησ απο τησ 
λοφιασ τησ φερουσησ επι λιβα3και διαπορευεται απεναντι τησ προσαναβασεωσ ακραβιν και εκπεριπορευεται 
σεννα και αναβαινει απο λιβοσ επι καδησ βαρνη και εκπορευεται ασωρων και προσαναβαινει εισ αδδαρα και 
περιπορευεται την κατα δυσµασ καδησ4και πορευεται επι ασεµωνα και διεκβαλει εωσ φαραγγοσ αιγυπτου και 
εσται αυτου η διεξοδοσ των οριων επι την θαλασσαν τουτο εστιν αυτων ορια απο λιβοσ5και τα ορια απο 
ανατολων πασα η θαλασσα η αλυκη εωσ του ιορδανου και τα ορια αυτων απο βορρα και απο τησ λοφιασ τησ 
θαλασσησ και απο του µερουσ του ιορδανου6επιβαινει τα ορια επι βαιθαγλα και παραπορευεται απο βορρα 
επι βαιθαραβα και προσαναβαινει τα ορια επι λιθον βαιων υιου ρουβην7και προσαναβαινει τα ορια επι το 
τεταρτον τησ φαραγγοσ αχωρ και καταβαινει επι γαλγαλ η εστιν απεναντι τησ προσβασεωσ αδδαµιν η εστιν 
κατα λιβα τη φαραγγι και διεκβαλει επι το υδωρ πηγησ ηλιου και εσται αυτου η διεξοδοσ πηγη ρωγηλ8και 
αναβαινει τα ορια εισ φαραγγα ονοµ επι νωτου ιεβουσ απο λιβοσ αυτη εστιν ιερουσαληµ και διεκβαλλει τα 
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ορια επι κορυφην ορουσ η εστιν κατα προσωπον φαραγγοσ ονοµ προσ θαλασσησ η εστιν εκ µερουσ γησ 
ραφαι+ν επι βορρα9και διεκβαλλει το οριον απο κορυφησ του ορουσ επι πηγην υδατοσ ναφθω και διεκβαλλει 
εισ το οροσ εφρων και εξαξει το οριον εισ βααλ αυτη εστιν πολισ ιαριµ10και περιελευσεται οριον απο βααλ 
επι θαλασσαν και παρελευσεται εισ οροσ ασσαρεσ επι νωτου πολιν ιαριµ απο βορρα αυτη εστιν χασλων και 
καταβησεται επι πολιν ηλιου και παρελευσεται επι λιβα11και διεκβαλει το οριον κατα νωτου ακκαρων επι 
βορραν και διεκβαλει τα ορια εισ σακχαρωνα και παρελευσεται οροσ τησ βαλα και διεκβαλει επι ιαβνηλ και 
εσται η διεξοδοσ των οριων επι θαλασσαν12και τα ορια αυτων απο θαλασσησ η θαλασσα η µεγαλη οριει 
ταυτα τα ορια υιων ιουδα κυκλω κατα δηµουσ αυτων13και τω χαλεβ υιω ιεφοννη εδωκεν µεριδα εν µεσω υιων 
ιουδα δια προσταγµατοσ του θεου και εδωκεν αυτω ιησουσ την πολιν αρβοκ µητροπολιν ενακ αυτη εστιν 
χεβρων14και εξωλεθρευσεν εκειθεν χαλεβ υιοσ ιεφοννη τουσ τρεισ υιουσ ενακ τον σουσι και τον θολµι και 
τον αχιµα15και ανεβη εκειθεν χαλεβ επι τουσ κατοικουντασ δαβιρ το δε ονοµα δαβιρ ην το προτερον πολισ 
γραµµατων16και ειπεν χαλεβ οσ εαν λαβη και εκκοψη την πολιν των γραµµατων και κυριευση αυτησ δωσω 
αυτω την αχσαν θυγατερα µου εισ γυναικα17και ελαβεν αυτην γοθονιηλ υιοσ κενεζ αδελφοσ χαλεβ ο 
νεωτεροσ και εδωκεν αυτω την αχσαν θυγατερα αυτου αυτω γυναικα18και εγενετο εν τω εισπορευεσθαι αυτην 
και συνεβουλευσατο αυτω λεγουσα αιτησοµαι τον πατερα µου αγρον και εβοησεν εκ του ονου και ειπεν αυτη 
χαλεβ τι εστιν σοι19και ειπεν αυτω δοσ µοι ευλογιαν οτι εισ γην ναγεβ δεδωκασ µε δοσ µοι την γολαθµαιν και 
εδωκεν αυτη χαλεβ την γολαθµαιν την ανω και την γολαθµαιν την κατω20αυτη η κληρονοµια φυλησ υιων 
ιουδα21εγενηθησαν δε αι πολεισ αυτων πολισ πρωτη φυλησ υιων ιουδα εφ′ οριων εδωµ επι τησ ερηµου 
καιβαισελεηλ και αρα και ασωρ22και ικαµ και ρεγµα και αρουηλ23και καδησ και ασοριωναιν24και µαιναµ 
και βαλµαιναν και αι κωµαι αυτων25και αι πολεισ ασερων αυτη ασωρ26και σην και σαλµαα και µωλαδα27και 
σερι και βαιφαλαδ28και χολασεωλα και βηρσαβεε και αι κωµαι αυτων και αι επαυλεισ αυτων29βαλα και 
βακωκ και ασοµ30και ελβωυδαδ και βαιθηλ και ερµα31και σεκελακ και µαχαριµ και σεθεννακ32και λαβωσ 
και σαλη και ερωµωθ πολεισ κθ# και αι κωµαι αυτων33εν τη πεδινη ασταωλ και ραα και ασσα34και ραµεν και 
τανω και ιλουθωθ και µαιανι35και ιερµουθ και οδολλαµ και µεµβρα και σαωχω και αζηκα36και σακαριµ και 
γαδηρα και αι επαυλεισ αυτησ πολεισ δεκα τεσσαρεσ και αι κωµαι αυτων37σεννα και αδασαν και 
µαγαδαγαδ38και δαλαλ και µασφα και ιακαρεηλ39και λαχησ και βασηδωθ και ιδεαδαλεα40και χαβρα και 
µαχεσ και µααχωσ41και γεδδωρ και βαγαδιηλ και νωµαν και µακηδαν πολεισ δεκαεξ και αι κωµαι 
αυτων42λεµνα και ιθακ43και ανωχ και ιανα και νασιβ44και κει+λαµ και ακιεζι και κεζιβ και βαθησαρ και 
αιλων πολεισ δεκα και αι κωµαι αυτων45ακκαρων και αι κωµαι αυτησ και αι επαυλεισ αυτων46απο ακκαρων 
γεµνα και πασαι οσαι εισιν πλησιον ασηδωθ και αι κωµαι αυτων47ασιεδωθ και αι κωµαι αυτησ και αι 
επαυλεισ αυτησ γαζα και αι κωµαι αυτησ και αι επαυλεισ αυτησ εωσ του χειµαρρου αιγυπτου και η θαλασσα 
η µεγαλη διοριζει48και εν τη ορεινη σαµιρ και ιεθερ και σωχα49και ρεννα και πολισ γραµµατων αυτη 
δαβιρ50και ανων και εσκαιµαν και αισαµ51και γοσοµ και χαλου και χαννα πολεισ ενδεκα και αι κωµαι 
αυτων52αιρεµ και ρεµνα και σοµα53και ιεµαι+ν και βαιθαχου και φακουα54και ευµα και πολισ αρβοκ αυτη 
εστιν χεβρων και σωρθ πολεισ εννεα και αι επαυλεισ αυτων55µαωρ και χερµελ και οζιβ και ιταν56και ιαριηλ 
και ιαρικαµ και ζακαναι+µ57και γαβαα και θαµναθα πολεισ εννεα και αι κωµαι αυτων58αλουα και βαιθσουρ 
και γεδδων59και µαγαρωθ και βαιθαναµ και θεκουµ πολεισ εξ και αι κωµαι αυτων59θεκω και εφραθα αυτη 
εστιν βαιθλεεµ και φαγωρ και αιταν και κουλον και ταταµ και εωβησ και καρεµ και γαλεµ και θεθηρ και 
µανοχω πολεισ ενδεκα και αι κωµαι αυτων60καριαθβααλ αυτη η πολισ ιαριµ και σωθηβα πολεισ δυο και αι 
επαυλεισ αυτων61και βαδδαργισ και θαραβααµ και αινων και αιχιοζα62και ναφλαζων και αι πολεισ σαδωµ 
και ανκαδησ πολεισ επτα και αι κωµαι αυτων63και ο ιεβουσαιοσ κατωκει εν ιερουσαληµ και ουκ 
ηδυνασθησαν οι υιοι ιουδα απολεσαι αυτουσ και κατωκησαν οι ιεβουσαιοι εν ιερουσαληµ εωσ τησ ηµερασ 
εκεινησ 

Chapter 16
1και εγενετο τα ορια υιων ιωσηφ απο του ιορδανου του κατα ιεριχω απ′ ανατολων και αναβησεται απο ιεριχω 
εισ την ορεινην την ερηµον εισ βαιθηλ λουζα2και εξελευσεται εισ βαιθηλ και παρελευσεται επι τα ορια του 
χαταρωθι3και διελευσεται επι την θαλασσαν επι τα ορια απταλιµ εωσ των οριων βαιθωρων την κατω και 
εσται η διεξοδοσ αυτων επι την θαλασσαν4και εκληρονοµησαν οι υιοι ιωσηφ εφραιµ και µανασση5και 
εγενηθη ορια υιων εφραιµ κατα δηµουσ αυτων και εγενηθη τα ορια τησ κληρονοµιασ αυτων απο ανατολων 
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αταρωθ και εροκ εωσ βαιθωρων την ανω και γαζαρα6και διελευσεται τα ορια επι την θαλασσαν εισ ικασµων 
απο βορρα θερµα περιελευσεται επι ανατολασ εισ θηνασα και σελλησα και παρελευσεται απ′ ανατολων εισ 
ιανωκα7και εισ µαχω και αταρωθ και αι κωµαι αυτων και ελευσεται επι ιεριχω και διεκβαλει επι τον 
ιορδανην8και απο ταφου πορευσεται τα ορια επι θαλασσαν επι χελκανα και εσται η διεξοδοσ αυτων επι 
θαλασσαν αυτη η κληρονοµια φυλησ εφραιµ κατα δηµουσ αυτων9και αι πολεισ αι αφορισθεισαι τοισ υιοισ 
εφραιµ ανα µεσον τησ κληρονοµιασ υιων µανασση πασαι αι πολεισ και αι κωµαι αυτων10και ουκ απωλεσεν 
εφραιµ τον χαναναιον τον κατοικουντα εν γαζερ και κατωκει ο χαναναιοσ εν τω εφραιµ εωσ τησ ηµερασ 
ταυτησ εωσ ανεβη φαραω βασιλευσ αιγυπτου και ελαβεν αυτην και ενεπρησεν αυτην εν πυρι και τουσ 
χαναναιουσ και τουσ φερεζαιουσ και τουσ κατοικουντασ εν γαζερ εξεκεντησαν και εδωκεν αυτην φαραω εν 
φερνη τη θυγατρι αυτου 

Chapter 17
1και εγενετο τα ορια φυλησ υιων µανασση οτι ουτοσ πρωτοτοκοσ τω ιωσηφ τω µαχιρ πρωτοτοκω µανασση 
πατρι γαλααδ ανηρ γαρ πολεµιστησ ην εν τη γαλααδιτιδι και εν τη βασανιτιδι2και εγενηθη τοισ υιοισ 
µανασση τοισ λοιποισ κατα δηµουσ αυτων τοισ υιοισ ιεζερ και τοισ υιοισ κελεζ και τοισ υιοισ ιεζιηλ και 
τοισ υιοισ συχεµ και τοισ υιοισ συµαριµ και τοισ υιοισ οφερ ουτοι οι αρσενεσ κατα δηµουσ αυτων3και τω 
σαλπααδ υιω οφερ ουκ ησαν αυτω υιοι αλλ′ η θυγατερεσ και ταυτα τα ονοµατα των θυγατερων σαλπααδ 
µααλα και νουα και εγλα και µελχα και θερσα4και εστησαν εναντιον ελεαζαρ του ιερεωσ και εναντιον ιησου 
και εναντιον των αρχοντων λεγουσαι ο θεοσ ενετειλατο δια χειροσ µωυση δουναι ηµιν κληρονοµιαν εν µεσω 
των αδελφων ηµων και εδοθη αυταισ δια προσταγµατοσ κυριου κληροσ εν τοισ αδελφοισ του πατροσ 
αυτων5και επεσεν ο σχοινισµοσ αυτων απο ανασσα και πεδιον λαβεκ εκ τησ γαλααδ η εστιν περαν του 
ιορδανου6οτι θυγατερεσ υιων µανασση εκληρονοµησαν κληρον εν µεσω των αδελφων αυτων η δε γη γαλααδ 
εγενηθη τοισ υιοισ µανασση τοισ καταλελειµµενοισ7και εγενηθη ορια υιων µανασση δηλαναθ η εστιν κατα 
προσωπον υιων αναθ και πορευεται επι τα ορια επι ιαµιν και ιασσιβ επι πηγην θαφθωθ8τω µανασση εσται και 
θαφεθ επι των οριων µανασση τοισ υιοισ εφραιµ9και καταβησεται τα ορια επι φαραγγα καρανα επι λιβα κατα 
φαραγγα ιαριηλ τερεµινθοσ τω εφραιµ ανα µεσον πολεωσ µανασση και ορια µανασση επι τον βορραν εισ τον 
χειµαρρουν και εσται αυτου η διεξοδοσ θαλασσα10απο λιβοσ τω εφραιµ και επι βορραν µανασση και εσται η 
θαλασσα ορια αυτοισ και επι ασηρ συναψουσιν επι βορραν και τω ισσαχαρ απ′ ανατολων11και εσται 
µανασση εν ισσαχαρ και εν ασηρ βαιθσαν και αι κωµαι αυτων και τουσ κατοικουντασ δωρ και τασ κωµασ 
αυτησ και τουσ κατοικουντασ µαγεδδω και τασ κωµασ αυτησ και το τριτον τησ ναφετα και τασ κωµασ 
αυτησ12και ουκ ηδυνασθησαν οι υιοι µανασση εξολεθρευσαι τασ πολεισ ταυτασ και ηρχετο ο χαναναιοσ 
κατοικειν εν τη γη ταυτη13και εγενηθη και επει κατισχυσαν οι υιοι ισραηλ και εποιησαν τουσ χαναναιουσ 
υπηκοουσ εξολεθρευσαι δε αυτουσ ουκ εξωλεθρευσαν14αντειπαν δε οι υιοι ιωσηφ τω ιησου λεγοντεσ δια τι 
εκληρονοµησασ ηµασ κληρον ενα και σχοινισµα εν εγω δε λαοσ πολυσ ειµι και ο θεοσ ευλογησεν µε15και 
ειπεν αυτοισ ιησουσ ει λαοσ πολυσ ει αναβηθι εισ τον δρυµον και εκκαθαρον σεαυτω ει στενοχωρει σε το 
οροσ το εφραιµ16και ειπαν ουκ αρκεσει ηµιν το οροσ το εφραιµ και ιπποσ επιλεκτοσ και σιδηροσ τω χαναναιω 
τω κατοικουντι εν αυτω εν βαιθσαν και εν ταισ κωµαισ αυτησ εν τη κοιλαδι ιεζραελ17και ειπεν ιησουσ τοισ 
υιοισ ιωσηφ ει λαοσ πολυσ ει και ισχυν µεγαλην εχεισ ουκ εσται σοι κληροσ εισ18ο γαρ δρυµοσ εσται σοι οτι 
δρυµοσ εστιν και εκκαθαριεισ αυτον και εσται σοι και οταν εξολεθρευσησ τον χαναναιον οτι ιπποσ 
επιλεκτοσ εστιν αυτω συ γαρ υπερισχυεισ αυτου 

Chapter 18
1και εξεκκλησιασθη πασα συναγωγη υιων ισραηλ εισ σηλω και επηξαν εκει την σκηνην του µαρτυριου και η 
γη εκρατηθη υπ′ αυτων2και κατελειφθησαν οι υιοι ισραηλ οι ουκ εκληρονοµησαν επτα φυλαι3και ειπεν 
ιησουσ τοισ υιοισ ισραηλ εωσ τινοσ εκλυθησεσθε κληρονοµησαι την γην ην εδωκεν κυριοσ ο θεοσ ηµων4δοτε 
εξ υµων τρεισ ανδρασ εκ φυλησ και ανασταντεσ διελθετωσαν την γην και διαγραψατωσαν αυτην εναντιον 
µου καθα δεησει διελειν αυτην και ηλθοσαν προσ αυτον5και διειλεν αυτοισ επτα µεριδασ ιουδασ στησεται 
αυτοισ οριον απο λιβοσ και οι υιοι ιωσηφ στησονται αυτοισ απο βορρα6υµεισ δε µερισατε την γην επτα 
µεριδασ και ενεγκατε προσ µε ωδε και εξοισω υµιν κληρον εναντι κυριου του θεου ηµων7ου γαρ εστιν µερισ 
τοισ υιοισ λευι εν υµιν ιερατεια γαρ κυριου µερισ αυτου και γαδ και ρουβην και το ηµισυ φυλησ µανασση 
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ελαβοσαν την κληρονοµιαν αυτων περαν του ιορδανου επ′ ανατολασ ην εδωκεν αυτοισ µωυσησ ο παισ 
κυριου8και ανασταντεσ οι ανδρεσ επορευθησαν και ενετειλατο ιησουσ τοισ ανδρασιν τοισ πορευοµενοισ 
χωροβατησαι την γην λεγων πορευεσθε και χωροβατησατε την γην και παραγενηθητε προσ µε και ωδε εξοισω 
υµιν κληρον εναντι κυριου εν σηλω9και επορευθησαν και εχωροβατησαν την γην και ειδοσαν αυτην και 
εγραψαν αυτην κατα πολεισ αυτησ επτα µεριδασ εισ βιβλιον και ηνεγκαν προσ ιησουν10και ενεβαλεν αυτοισ 
ιησουσ κληρον εν σηλω εναντι κυριου11και εξηλθεν ο κληροσ φυλησ βενιαµιν πρωτοσ κατα δηµουσ αυτων 
και εξηλθεν ορια του κληρου αυτων ανα µεσον ιουδα και ανα µεσον των υιων ιωσηφ12και εγενηθη αυτων τα 
ορια απο βορρα απο του ιορδανου προσαναβησεται τα ορια κατα νωτου ιεριχω απο βορρα και αναβησεται 
επι το οροσ επι την θαλασσαν και εσται αυτου η διεξοδοσ η µαδβαριτισ βαιθων13και διελευσεται εκειθεν τα 
ορια λουζα επι νωτου λουζα απο λιβοσ αυτη εστιν βαιθηλ και καταβησεται τα ορια µααταρωθορεχ επι την 
ορεινην η εστιν προσ λιβα βαιθωρων η κατω14και διελευσεται τα ορια και περιελευσεται επι το µεροσ το 
βλεπον παρα θαλασσαν απο λιβοσ απο του ορουσ επι προσωπον βαιθωρων λιβα και εσται αυτου η διεξοδοσ 
εισ καριαθβααλ αυτη εστιν καριαθιαριν πολισ υιων ιουδα τουτο εστιν το µεροσ το προσ θαλασσαν15και 
µεροσ το προσ λιβα απο µερουσ καριαθβααλ και διελευσεται ορια εισ γασιν επι πηγην υδατοσ ναφθω16και 
καταβησεται τα ορια επι µερουσ του ορουσ ο εστιν κατα προσωπον ναπησ ονναµ ο εστιν εκ µερουσ 
εµεκραφαι+ν απο βορρα και καταβησεται γαιεννα επι νωτου ιεβουσαι απο λιβοσ και καταβησεται επι πηγην 
ρωγηλ17και διελευσεται επι πηγην βαιθσαµυσ και παρελευσεται επι γαλιλωθ η εστιν απεναντι προσ αναβασιν 
αιθαµιν και καταβησεται επι λιθον βαιων υιων ρουβην18και διελευσεται κατα νωτου βαιθαραβα απο βορρα 
και καταβησεται19επι τα ορια επι νωτου βαιθαγλα απο βορρα και εσται η διεξοδοσ των οριων επι λοφιαν τησ 
θαλασσησ των αλων επι βορραν εισ µεροσ του ιορδανου απο λιβοσ ταυτα τα ορια εστιν απο λιβοσ20και ο 
ιορδανησ οριει απο µερουσ ανατολων αυτη η κληρονοµια υιων βενιαµιν τα ορια αυτησ κυκλω κατα 
δηµουσ21και εγενηθησαν αι πολεισ των υιων βενιαµιν κατα δηµουσ αυτων ιεριχω και βαιθεγλιω και 
αµεκασισ22και βαιθαβαρα και σαρα και βησανα23και αιιν και φαρα και εφραθα24και καραφα και κεφιρα και 
µονι και γαβαα πολεισ δεκα δυο και αι κωµαι αυτων25γαβαων και ραµα και βεηρωθα26και µασσηµα και 
µιρων και αµωκη27και φιρα και καφαν και νακαν και σεληκαν και θαρεηλα28και ιεβουσ αυτη εστιν 
ιερουσαληµ και πολεισ και γαβαωθιαριµ πολεισ τρεισ και δεκα και αι κωµαι αυτων αυτη η κληρονοµια υιων 
βενιαµιν κατα δηµουσ αυτων 

Chapter 19
1και εξηλθεν ο δευτεροσ κληροσ των υιων συµεων και εγενηθη η κληρονοµια αυτων ανα µεσον κληρων υιων 
ιουδα2και εγενηθη ο κληροσ αυτων βηρσαβεε και σαµαα και κωλαδαµ3και αρσωλα και βωλα και ασοµ4και 
ελθουλα και βουλα και ερµα5και σικελακ και βαιθµαχερεβ και σαρσουσιν6και βαθαρωθ και οι αγροι αυτων 
πολεισ δεκα τρεισ και αι κωµαι αυτων7ερεµµων και θαλχα και εθερ και ασαν πολεισ τεσσαρεσ και αι κωµαι 
αυτων8κυκλω των πολεων αυτων εωσ βαρεκ πορευοµενων βαµεθ κατα λιβα αυτη η κληρονοµια φυλησ υιων 
συµεων κατα δηµουσ αυτων9απο του κληρου ιουδα η κληρονοµια φυλησ υιων συµεων οτι εγενηθη η µερισ 
υιων ιουδα µειζων τησ αυτων και εκληρονοµησαν οι υιοι συµεων εν µεσω του κληρου αυτων10και εξηλθεν ο 
κληροσ ο τριτοσ τω ζαβουλων κατα δηµουσ αυτων εσται τα ορια τησ κληρονοµιασ αυτων εσεδεκ11γωλα ορια 
αυτων η θαλασσα και µαραγελλα και συναψει επι βαιθαραβα εισ την φαραγγα η εστιν κατα προσωπον 
ιεκµαν12και ανεστρεψεν απο σεδδουκ εξ εναντιασ απ′ ανατολων βαιθσαµυσ επι τα ορια χασελωθαιθ και 
διελευσεται επι δαβιρωθ και προσαναβησεται επι φαγγαι13και εκειθεν περιελευσεται εξ εναντιασ επ′ 
ανατολασ επι γεβερε επι πολιν κατασεµ και διελευσεται επι ρεµµωνα αµαθαρ αοζα14και περιελευσεται ορια 
επι βορραν επι αµωθ και εσται η διεξοδοσ αυτων επι γαιφαηλ15και καταναθ και ναβααλ και συµοων και 
ιεριχω και βαιθµαν16αυτη η κληρονοµια φυλησ υιων ζαβουλων κατα δηµουσ αυτων πολεισ και αι κωµαι 
αυτων17και τω ισσαχαρ εξηλθεν ο κληροσ ο τεταρτοσ18και εγενηθη τα ορια αυτων ιαζηλ και χασαλωθ και 
σουναν19και αγιν και σιωνα και ρεηρωθ και αναχερεθ20και δαβιρων και κισων και ρεβεσ21και ρεµµασ και 
ιεων και τοµµαν και αιµαρεκ και βηρσαφησ22και συναψει τα ορια επι γαιθβωρ και επι σαλιµ κατα θαλασσαν 
και βαιθσαµυσ και εσται αυτου η διεξοδοσ των οριων ο ιορδανησ23αυτη η κληρονοµια φυλησ υιων ισσαχαρ 
κατα δηµουσ αυτων αι πολεισ και αι κωµαι αυτων24και εξηλθεν ο κληροσ ο πεµπτοσ ασηρ25και εγενηθη τα 
ορια αυτων εξ ελεκεθ και αλεφ και βαιθοκ και κεαφ26και ελιµελεκ και αµιηλ και µαασα και συναψει τω 
καρµηλω κατα θαλασσαν και τω σιων και λαβαναθ27και επιστρεψει απ′ ανατολων ηλιου και βαιθεγενεθ και 
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συναψει τω ζαβουλων και εκ γαι και φθαιηλ κατα βορραν και εισελευσεται ορια σαφθαιβαιθµε και ιναηλ και 
διελευσεται εισ χωβα µασοµελ28και ελβων και ρααβ και εµεµαων και κανθαν εωσ σιδωνοσ τησ µεγαλησ29και 
αναστρεψει τα ορια εισ ραµα και εωσ πηγησ µασφασσατ και των τυριων και αναστρεψει τα ορια επι ιασιφ και 
εσται η διεξοδοσ αυτου η θαλασσα και απο λεβ και εχοζοβ30και αρχωβ και αφεκ και ρααυ31αυτη η 
κληρονοµια φυλησ υιων ασηρ κατα δηµουσ αυτων πολεισ και αι κωµαι αυτων32και τω νεφθαλι εξηλθεν ο 
κληροσ ο εκτοσ33και εγενηθη τα ορια αυτων µοολαµ και µωλα και βεσεµιιν και αρµε και ναβωκ και ιεφθαµαι 
εωσ δωδαµ και εγενηθησαν αι διεξοδοι αυτου ο ιορδανησ34και επιστρεψει τα ορια επι θαλασσαν εναθ θαβωρ 
και διελευσεται εκειθεν ιακανα και συναψει τω ζαβουλων απο νοτου και ασηρ συναψει κατα θαλασσαν και ο 
ιορδανησ απ′ ανατολων ηλιου35και αι πολεισ τειχηρεισ των τυριων τυροσ και ωµαθα δακεθ και κενερεθ36και 
αρµαιθ και αραηλ και ασωρ37και καδεσ και ασσαρι και πηγη ασορ38και κερωε και µεγαλα αριµ και βαιθθαµε 
και θεσσαµυσ39αυτη η κληρονοµια φυλησ υιων νεφθαλι40και τω δαν εξηλθεν ο κληροσ ο εβδοµοσ41και 
εγενηθη τα ορια αυτων σαραθ και ασα πολεισ σαµµαυσ42και σαλαβιν και αµµων και σιλαθα43και αιλων και 
θαµναθα και ακκαρων44και αλκαθα και βεγεθων και γεβεελαν45και αζωρ και βαναιβακατ και γεθρεµµων46και 
απο θαλασσησ ιερακων οριον πλησιον ιοππησ47αυτη η κληρονοµια φυλησ υιων δαν κατα δηµουσ αυτων αι 
πολεισ αυτων και αι κωµαι αυτων47και ουκ εξεθλιψαν οι υιοι δαν τον αµορραιον τον θλιβοντα αυτουσ εν τω 
ορει και ουκ ειων αυτουσ οι αµορραιοι καταβηναι εισ την κοιλαδα και εθλιψαν απ′ αυτων το οριον τησ 
µεριδοσ αυτων48και επορευθησαν οι υιοι ιουδα και επολεµησαν την λαχισ και κατελαβοντο αυτην και 
επαταξαν αυτην εν στοµατι µαχαιρασ και κατωκησαν αυτην και εκαλεσαν το ονοµα αυτησ λασενδακ48και ο 
αµορραιοσ υπεµεινεν του κατοικειν εν ελωµ και εν σαλαµιν και εβαρυνθη η χειρ του εφραιµ επ′ αυτουσ και 
εγενοντο αυτοισ εισ φορον49και επορευθησαν εµβατευσαι την γην κατα το οριον αυτων και εδωκαν οι υιοι 
ισραηλ κληρον ιησοι τω υιω ναυη εν αυτοισ50δια προσταγµατοσ του θεου και εδωκαν αυτω την πολιν ην 
ητησατο θαµνασαραχ η εστιν εν τω ορει εφραιµ και ωκοδοµησεν την πολιν και κατωκει εν αυτη51αυται αι 
διαιρεσεισ ασ κατεκληρονοµησεν ελεαζαρ ο ιερευσ και ιησουσ ο του ναυη και οι αρχοντεσ των πατριων εν 
ταισ φυλαισ ισραηλ κατα κληρουσ εν σηλω εναντιον κυριου παρα τασ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου και 
επορευθησαν εµβατευσαι την γην 

Chapter 20
1και ελαλησεν κυριοσ τω ιησοι λεγων2λαλησον τοισ υιοισ ισραηλ λεγων δοτε τασ πολεισ των φυγαδευτηριων 
ασ ειπα προσ υµασ δια µωυση3φυγαδευτηριον τω φονευτη τω παταξαντι ψυχην ακουσιωσ και εσονται υµιν αι 
πολεισ φυγαδευτηριον και ουκ αποθανειται ο φονευτησ υπο του αγχιστευοντοσ το αιµα εωσ αν καταστη 
εναντιον τησ συναγωγησ εισ κρισιν7και διεστειλεν την καδησ εν τη γαλιλαια εν τω ορει τω νεφθαλι και συχεµ 
εν τω ορει τω εφραιµ και την πολιν αρβοκ αυτη εστιν χεβρων εν τω ορει τω ιουδα8και εν τω περαν του 
ιορδανου εδωκεν βοσορ εν τη ερηµω εν τω πεδιω απο τησ φυλησ ρουβην και αρηµωθ εν τη γαλααδ εκ τησ 
φυλησ γαδ και την γαυλων εν τη βασανιτιδι εκ τησ φυλησ µανασση9αυται αι πολεισ αι επικλητοι τοισ υιοισ 
ισραηλ και τω προσηλυτω τω προσκειµενω εν αυτοισ καταφυγειν εκει παντι παιοντι ψυχην ακουσιωσ ινα µη 
αποθανη εν χειρι του αγχιστευοντοσ το αιµα εωσ αν καταστη εναντι τησ συναγωγησ εισ κρισιν 

Chapter 21
1και προσηλθοσαν οι αρχιπατριωται των υιων λευι προσ ελεαζαρ τον ιερεα και προσ ιησουν τον του ναυη και 
προσ τουσ αρχιφυλουσ πατριων εκ των φυλων ισραηλ2και ειπον προσ αυτουσ εν σηλω εν γη χανααν λεγοντεσ 
ενετειλατο κυριοσ εν χειρι µωυση δουναι ηµιν πολεισ κατοικειν και τα περισπορια τοισ κτηνεσιν ηµων3και 
εδωκαν οι υιοι ισραηλ τοισ λευιταισ εν τω κατακληρονοµειν δια προσταγµατοσ κυριου τασ πολεισ και τα 
περισπορια αυτων4και εξηλθεν ο κληροσ τω δηµω κααθ και εγενετο τοισ υιοισ ααρων τοισ ιερευσιν τοισ 
λευιταισ απο φυλησ ιουδα και απο φυλησ συµεων και απο φυλησ βενιαµιν κληρωτι πολεισ δεκα τρεισ5και 
τοισ υιοισ κααθ τοισ καταλελειµµενοισ εκ τησ φυλησ εφραιµ και εκ τησ φυλησ δαν και απο του ηµισουσ 
φυλησ µανασση κληρωτι πολεισ δεκα6και τοισ υιοισ γεδσων απο τησ φυλησ ισσαχαρ και απο τησ φυλησ 
ασηρ και απο τησ φυλησ νεφθαλι και απο του ηµισουσ φυλησ µανασση εν τω βασαν πολεισ δεκα τρεισ7και 
τοισ υιοισ µεραρι κατα δηµουσ αυτων απο φυλησ ρουβην και απο φυλησ γαδ και απο φυλησ ζαβουλων 
κληρωτι πολεισ δωδεκα8και εδωκαν οι υιοι ισραηλ τοισ λευιταισ τασ πολεισ και τα περισπορια αυτων ον 
τροπον ενετειλατο κυριοσ τω µωυση κληρωτι9και εδωκεν η φυλη υιων ιουδα και η φυλη υιων συµεων και απο 
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τησ φυλησ υιων βενιαµιν τασ πολεισ και επεκληθησαν10τοισ υιοισ ααρων απο του δηµου του κααθ των υιων 
λευι οτι τουτοισ εγενηθη ο κληροσ11και εδωκεν αυτοισ την καριαθαρβοκ µητροπολιν των ενακ αυτη εστιν 
χεβρων εν τω ορει ιουδα τα δε περισπορια κυκλω αυτησ12και τουσ αγρουσ τησ πολεωσ και τασ κωµασ αυτησ 
εδωκεν ιησουσ τοισ υιοισ χαλεβ υιου ιεφοννη εν κατασχεσει13και τοισ υιοισ ααρων την πολιν φυγαδευτηριον 
τω φονευσαντι την χεβρων και τα αφωρισµενα τα συν αυτη και την λεµνα και τα αφωρισµενα τα προσ 
αυτη14και την αιλωµ και τα αφωρισµενα αυτη και την τεµα και τα αφωρισµενα αυτη15και την γελλα και τα 
αφωρισµενα αυτη και την δαβιρ και τα αφωρισµενα αυτη16και ασα και τα αφωρισµενα αυτη και τανυ και τα 
αφωρισµενα αυτη και βαιθσαµυσ και τα αφωρισµενα αυτη πολεισ εννεα παρα των δυο φυλων τουτων17και 
παρα τησ φυλησ βενιαµιν την γαβαων και τα αφωρισµενα αυτη και γαθεθ και τα αφωρισµενα αυτη18και 
αναθωθ και τα αφωρισµενα αυτη και γαµαλα και τα αφωρισµενα αυτη πολεισ τεσσαρεσ19πασαι αι πολεισ 
υιων ααρων των ιερεων δεκα τρεισ20και τοισ δηµοισ υιοισ κααθ τοισ λευιταισ τοισ καταλελειµµενοισ απο των 
υιων κααθ και εγενηθη πολισ των οριων αυτων απο φυλησ εφραιµ21και εδωκαν αυτοισ την πολιν του 
φυγαδευτηριου την του φονευσαντοσ την συχεµ και τα αφωρισµενα αυτη και γαζαρα και τα προσ αυτην και 
τα αφωρισµενα αυτη22και την καβσαι+µ και τα αφωρισµενα τα προσ αυτη και την ανω βαιθωρων και τα 
αφωρισµενα αυτη πολεισ τεσσαρεσ23και εκ τησ φυλησ δαν την ελκωθαιµ και τα αφωρισµενα αυτη και την 
γεθεδαν και τα αφωρισµενα αυτη24και αιλων και τα αφωρισµενα αυτη και γεθερεµµων και τα αφωρισµενα 
αυτη πολεισ τεσσαρεσ25και απο του ηµισουσ φυλησ µανασση την ταναχ και τα αφωρισµενα αυτη και την 
ιεβαθα και τα αφωρισµενα αυτη πολεισ δυο26πασαι πολεισ δεκα και τα αφωρισµενα τα προσ αυταισ τοισ 
δηµοισ υιων κααθ τοισ υπολελειµµενοισ27και τοισ υιοισ γεδσων τοισ λευιταισ εκ του ηµισουσ φυλησ 
µανασση τασ πολεισ τασ αφωρισµενασ τοισ φονευσασι την γαυλων εν τη βασανιτιδι και τα αφωρισµενα αυτη 
και την βοσοραν και τα αφωρισµενα αυτη πολεισ δυο28και εκ τησ φυλησ ισσαχαρ την κισων και τα 
αφωρισµενα αυτη και δεββα και τα αφωρισµενα αυτη29και την ρεµµαθ και τα αφωρισµενα αυτη και πηγην 
γραµµατων και τα αφωρισµενα αυτη πολεισ τεσσαρεσ30και εκ τησ φυλησ ασηρ την βασελλαν και τα 
αφωρισµενα αυτη και δαββων και τα αφωρισµενα αυτη31και χελκατ και τα αφωρισµενα αυτη και ρααβ και τα 
αφωρισµενα αυτη πολεισ τεσσαρεσ32και εκ τησ φυλησ νεφθαλι την πολιν την αφωρισµενην τω φονευσαντι την 
καδεσ εν τη γαλιλαια και τα αφωρισµενα αυτη και την εµµαθ και τα αφωρισµενα αυτη και θεµµων και τα 
αφωρισµενα αυτη πολεισ τρεισ33πασαι αι πολεισ του γεδσων κατα δηµουσ αυτων πολεισ δεκα τρεισ34και τω 
δηµω υιων µεραρι τοισ λευιταισ τοισ λοιποισ εκ τησ φυλησ υιων ζαβουλων την µααν και τα περισπορια 
αυτησ και την καδησ και τα περισπορια αυτησ35και δεµνα και τα περισπορια αυτησ και σελλα και τα 
περισπορια αυτησ πολεισ τεσσαρεσ36και περαν του ιορδανου του κατα ιεριχω εκ τησ φυλησ ρουβην την 
πολιν το φυγαδευτηριον του φονευσαντοσ την βοσορ εν τη ερηµω τη µισωρ και τα περισπορια αυτησ και την 
ιαζηρ και τα περισπορια αυτησ37και την δεκµων και τα περισπορια αυτησ και την µαφα και τα περισπορια 
αυτησ πολεισ τεσσαρεσ38και απο τησ φυλησ γαδ την πολιν το φυγαδευτηριον του φονευσαντοσ την ραµωθ εν 
τη γαλααδ και τα περισπορια αυτησ και την καµιν και τα περισπορια αυτησ39και την εσεβων και τα 
περισπορια αυτησ και την ιαζηρ και τα περισπορια αυτησ αι πασαι πολεισ τεσσαρεσ40πασαι πολεισ τοισ 
υιοισ µεραρι κατα δηµουσ αυτων των καταλελειµµενων απο τησ φυλησ λευι και εγενηθη τα ορια πολεισ δεκα 
δυο41πασαι αι πολεισ των λευιτων εν µεσω κατασχεσεωσ υιων ισραηλ τεσσαρακοντα οκτω πολεισ και τα 
περισπορια αυτων42κυκλω των πολεων τουτων πολισ και τα περισπορια κυκλω τησ πολεωσ πασαισ ταισ 
πολεσιν ταυταισ42και συνετελεσεν ιησουσ διαµερισασ την γην εν τοισ οριοισ αυτων42και εδωκαν οι υιοι 
ισραηλ µεριδα τω ιησοι κατα προσταγµα κυριου εδωκαν αυτω την πολιν ην ητησατο την θαµνασαραχ εδωκαν 
αυτω εν τω ορει εφραιµ42και ωκοδοµησεν ιησουσ την πολιν και ωκησεν εν αυτη42και ελαβεν ιησουσ τασ 
µαχαιρασ τασ πετρινασ εν αισ περιετεµεν τουσ υιουσ ισραηλ τουσ γενοµενουσ εν τη οδω εν τη ερηµω και 
εθηκεν αυτασ εν θαµνασαραχ43και εδωκεν κυριοσ τω ισραηλ πασαν την γην ην ωµοσεν δουναι τοισ πατρασιν 
αυτων και κατεκληρονοµησαν αυτην και κατωκησαν εν αυτη44και κατεπαυσεν αυτουσ κυριοσ κυκλοθεν 
καθοτι ωµοσεν τοισ πατρασιν αυτων ουκ ανεστη ουθεισ κατενωπιον αυτων απο παντων των εχθρων αυτων 
παντασ τουσ εχθρουσ αυτων παρεδωκεν κυριοσ εισ τασ χειρασ αυτων45ου διεπεσεν απο παντων των ρηµατων 
των καλων ων ελαλησεν κυριοσ τοισ υιοισ ισραηλ παντα παρεγενετο 

Chapter 22
1τοτε συνεκαλεσεν ιησουσ τουσ υιουσ ρουβην και τουσ υιουσ γαδ και το ηµισυ φυλησ µανασση2και ειπεν 
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αυτοισ υµεισ ακηκοατε παντα οσα ενετειλατο υµιν µωυσησ ο παισ κυριου και επηκουσατε τησ φωνησ µου 
κατα παντα οσα ενετειλαµην υµιν3ουκ εγκαταλελοιπατε τουσ αδελφουσ υµων ταυτασ τασ ηµερασ και 
πλειουσ εωσ τησ σηµερον ηµερασ εφυλαξασθε την εντολην κυριου του θεου υµων4νυν δε κατεπαυσεν κυριοσ 
ο θεοσ ηµων τουσ αδελφουσ ηµων ον τροπον ειπεν αυτοισ νυν ουν αποστραφεντεσ απελθατε εισ τουσ οικουσ 
υµων και εισ την γην τησ κατασχεσεωσ υµων ην εδωκεν υµιν µωυσησ εν τω περαν του ιορδανου5αλλα 
φυλαξασθε ποιειν σφοδρα τασ εντολασ και τον νοµον ον ενετειλατο ηµιν ποιειν µωυσησ ο παισ κυριου 
αγαπαν κυριον τον θεον υµων πορευεσθαι πασαισ ταισ οδοισ αυτου φυλαξασθαι τασ εντολασ αυτου και 
προσκεισθαι αυτω και λατρευειν αυτω εξ ολησ τησ διανοιασ υµων και εξ ολησ τησ ψυχησ υµων6και 
ηυλογησεν αυτουσ ιησουσ και εξαπεστειλεν αυτουσ και επορευθησαν εισ τουσ οικουσ αυτων7και τω ηµισει 
φυλησ µανασση εδωκεν µωυσησ εν τη βασανιτιδι και τω ηµισει εδωκεν ιησουσ µετα των αδελφων αυτου εν τω 
περαν του ιορδανου παρα θαλασσαν και ηνικα εξαπεστειλεν αυτουσ ιησουσ εισ τουσ οικουσ αυτων και 
ευλογησεν αυτουσ8και εν χρηµασιν πολλοισ απηλθοσαν εισ τουσ οικουσ αυτων και κτηνη πολλα σφοδρα και 
αργυριον και χρυσιον και σιδηρον και ιµατισµον πολυν και διειλαντο την προνοµην των εχθρων µετα των 
αδελφων αυτων9και επορευθησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ και το ηµισυ φυλησ υιων µανασση απο των 
υιων ισραηλ εκ σηλω εν γη χανααν απελθειν εισ γην γαλααδ εισ γην κατασχεσεωσ αυτων ην εκληρονοµησαν 
αυτην δια προσταγµατοσ κυριου εν χειρι µωυση10και ηλθον εισ γαλγαλα του ιορδανου η εστιν εν γη χανααν 
και ωκοδοµησαν οι υιοι γαδ και οι υιοι ρουβην και το ηµισυ φυλησ µανασση εκει βωµον επι του ιορδανου 
βωµον µεγαν του ιδειν11και ηκουσαν οι υιοι ισραηλ λεγοντων ιδου ωκοδοµησαν οι υιοι γαδ και οι υιοι ρουβην 
και το ηµισυ φυλησ µανασση βωµον εφ′ οριων γησ χανααν επι του γαλααδ του ιορδανου εν τω περαν υιων 
ισραηλ12και συνηθροισθησαν παντεσ οι υιοι ισραηλ εισ σηλω ωστε αναβαντεσ εκπολεµησαι αυτουσ13και 
απεστειλαν οι υιοι ισραηλ προσ τουσ υιουσ ρουβην και προσ τουσ υιουσ γαδ και προσ το ηµισυ φυλησ 
µανασση εισ γην γαλααδ τον τε φινεεσ υιον ελεαζαρ υιου ααρων του αρχιερεωσ14και δεκα των αρχοντων µετ′ 
αυτου αρχων εισ απο οικου πατριασ απο πασων φυλων ισραηλ αρχοντεσ οικων πατριων εισιν χιλιαρχοι 
ισραηλ15και παρεγενοντο προσ τουσ υιουσ γαδ και προσ τουσ υιουσ ρουβην και προσ τουσ ηµισεισ φυλησ 
µανασση εισ γην γαλααδ και ελαλησαν προσ αυτουσ λεγοντεσ16ταδε λεγει πασα η συναγωγη κυριου τισ η 
πληµµελεια αυτη ην επληµµελησατε εναντιον του θεου ισραηλ αποστραφηναι σηµερον απο κυριου 
οικοδοµησαντεσ υµιν εαυτοισ βωµον αποστατασ υµασ γενεσθαι απο κυριου17µη µικρον ηµιν το αµαρτηµα 
φογωρ οτι ουκ εκαθαρισθηµεν απ′ αυτου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και εγενηθη πληγη εν τη συναγωγη 
κυριου18και υµεισ αποστραφησεσθε σηµερον απο κυριου και εσται εαν αποστητε σηµερον απο κυριου και 
αυριον επι παντα ισραηλ εσται η οργη19και νυν ει µικρα υµιν η γη τησ κατασχεσεωσ υµων διαβητε εισ την 
γην τησ κατασχεσεωσ κυριου ου κατασκηνοι εκει η σκηνη κυριου και κατακληρονοµησατε εν ηµιν και µη 
αποσταται απο θεου γενηθητε και µη αποστητε απο κυριου δια το οικοδοµησαι υµασ βωµον εξω του 
θυσιαστηριου κυριου του θεου ηµων20ουκ ιδου αχαρ ο του ζαρα πληµµελεια επληµµελησεν απο του 
αναθεµατοσ και επι πασαν συναγωγην ισραηλ εγενηθη οργη και ουτοσ εισ µονοσ ην µη µονοσ ουτοσ 
απεθανεν τη εαυτου αµαρτια21και απεκριθησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ και το ηµισυ φυλησ µανασση 
και ελαλησαν τοισ χιλιαρχοισ ισραηλ λεγοντεσ22ο θεοσ θεοσ εστιν κυριοσ και ο θεοσ θεοσ κυριοσ αυτοσ 
οιδεν και ισραηλ αυτοσ γνωσεται ει εν αποστασια επληµµελησαµεν εναντι του κυριου µη ρυσαιτο ηµασ εν 
ταυτη23και ει ωκοδοµησαµεν αυτοισ βωµον ωστε αποστηναι απο κυριου του θεου ηµων ωστε αναβιβασαι επ′ 
αυτον θυσιαν ολοκαυτωµατων η ωστε ποιησαι επ′ αυτου θυσιαν σωτηριου κυριοσ εκζητησει24αλλ′ ενεκεν 
ευλαβειασ ρηµατοσ εποιησαµεν τουτο λεγοντεσ ινα µη ειπωσιν αυριον τα τεκνα υµων τοισ τεκνοισ ηµων τι 
υµιν κυριω τω θεω ισραηλ25και ορια εθηκεν κυριοσ ανα µεσον ηµων και υµων τον ιορδανην και ουκ εστιν 
υµιν µερισ κυριου και απαλλοτριωσουσιν οι υιοι υµων τουσ υιουσ ηµων ινα µη σεβωνται κυριον26και 
ειπαµεν ποιησαι ουτωσ του οικοδοµησαι τον βωµον τουτον ουχ ενεκεν καρπωµατων ουδε ενεκεν 
θυσιων27αλλ′ ινα η τουτο µαρτυριον ανα µεσον ηµων και υµων και ανα µεσον των γενεων ηµων µεθ′ ηµασ 
του λατρευειν λατρειαν κυριω εναντιον αυτου εν τοισ καρπωµασιν ηµων και εν ταισ θυσιαισ ηµων και εν 
ταισ θυσιαισ των σωτηριων ηµων και ουκ ερουσιν τα τεκνα υµων τοισ τεκνοισ ηµων αυριον ουκ εστιν υµιν 
µερισ κυριου28και ειπαµεν εαν γενηται ποτε και λαλησωσιν προσ ηµασ και ταισ γενεαισ ηµων αυριον και 
ερουσιν ιδετε οµοιωµα του θυσιαστηριου κυριου ο εποιησαν οι πατερεσ ηµων ουχ ενεκεν καρπωµατων ουδε 
ενεκεν θυσιων αλλα µαρτυριον εστιν ανα µεσον υµων και ανα µεσον ηµων και ανα µεσον των υιων ηµων29µη 
γενοιτο ουν ηµασ αποστραφηναι απο κυριου εν ταισ σηµερον ηµεραισ αποστηναι απο κυριου ωστε 
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οικοδοµησαι ηµασ θυσιαστηριον τοισ καρπωµασιν και ταισ θυσιαισ σαλαµιν και τη θυσια του σωτηριου 
πλην του θυσιαστηριου κυριου ο εστιν εναντιον τησ σκηνησ αυτου30και ακουσασ φινεεσ ο ιερευσ και παντεσ 
οι αρχοντεσ τησ συναγωγησ ισραηλ οι ησαν µετ′ αυτου τουσ λογουσ ουσ ελαλησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι 
γαδ και το ηµισυ φυλησ µανασση και ηρεσεν αυτοισ31και ειπεν φινεεσ ο ιερευσ τοισ υιοισ ρουβην και τοισ 
υιοισ γαδ και τω ηµισει φυλησ µανασση σηµερον εγνωκαµεν οτι µεθ′ ηµων κυριοσ διοτι ουκ επληµµελησατε 
εναντιον κυριου πληµµελειαν και οτι ερρυσασθε τουσ υιουσ ισραηλ εκ χειροσ κυριου32και απεστρεψεν 
φινεεσ ο ιερευσ και οι αρχοντεσ απο των υιων ρουβην και απο των υιων γαδ και απο του ηµισουσ φυλησ 
µανασση εκ γησ γαλααδ εισ γην χανααν προσ τουσ υιουσ ισραηλ και απεκριθησαν αυτοισ τουσ λογουσ33και 
ηρεσεν τοισ υιοισ ισραηλ και ελαλησαν προσ τουσ υιουσ ισραηλ και ευλογησαν τον θεον υιων ισραηλ και 
ειπαν µηκετι αναβηναι προσ αυτουσ εισ πολεµον εξολεθρευσαι την γην των υιων ρουβην και των υιων γαδ 
και του ηµισουσ φυλησ µανασση και κατωκησαν επ′ αυτησ34και επωνοµασεν ιησουσ τον βωµον των ρουβην 
και των γαδ και του ηµισουσ φυλησ µανασση και ειπεν οτι µαρτυριον εστιν ανα µεσον αυτων οτι κυριοσ ο 
θεοσ αυτων εστιν 

Chapter 23
1και εγενετο µεθ′ ηµερασ πλειουσ µετα το καταπαυσαι κυριον τον ισραηλ απο παντων των εχθρων αυτων 
κυκλοθεν και ιησουσ πρεσβυτεροσ προβεβηκωσ ταισ ηµεραισ2και συνεκαλεσεν ιησουσ παντασ τουσ υιουσ 
ισραηλ και την γερουσιαν αυτων και τουσ αρχοντασ αυτων και τουσ γραµµατεισ αυτων και τουσ δικαστασ 
αυτων και ειπεν προσ αυτουσ εγω γεγηρακα και προβεβηκα ταισ ηµεραισ3υµεισ δε εωρακατε οσα εποιησεν 
κυριοσ ο θεοσ υµων πασιν τοισ εθνεσιν τουτοισ απο προσωπου υµων οτι κυριοσ ο θεοσ υµων ο εκπολεµησασ 
υµιν4ιδετε οτι επερριφα υµιν τα εθνη τα καταλελειµµενα υµιν ταυτα εν τοισ κληροισ εισ τασ φυλασ υµων απο 
του ιορδανου παντα τα εθνη α εξωλεθρευσα και απο τησ θαλασσησ τησ µεγαλησ οριει επι δυσµασ 
ηλιου5κυριοσ δε ο θεοσ υµων ουτοσ εξολεθρευσει αυτουσ απο προσωπου υµων εωσ αν απολωνται και 
αποστελει αυτοισ τα θηρια τα αγρια εωσ αν εξολεθρευση αυτουσ και τουσ βασιλεισ αυτων απο προσωπου 
υµων και κατακληρονοµησατε την γην αυτων καθα ελαλησεν κυριοσ ο θεοσ υµων υµιν6κατισχυσατε ουν 
σφοδρα φυλασσειν και ποιειν παντα τα γεγραµµενα εν τω βιβλιω του νοµου µωυση ινα µη εκκλινητε εισ 
δεξιαν η ευωνυµα7οπωσ µη εισελθητε εισ τα εθνη τα καταλελειµµενα ταυτα και τα ονοµατα των θεων αυτων 
ουκ ονοµασθησεται εν υµιν ουδε µη προσκυνησητε αυτοισ ουδε µη λατρευσητε αυτοισ8αλλα κυριω τω θεω 
υµων προσκολληθησεσθε καθαπερ εποιησατε εωσ τησ ηµερασ ταυτησ9και εξωλεθρευσεν αυτουσ κυριοσ απο 
προσωπου υµων εθνη µεγαλα και ισχυρα και υµιν ουθεισ αντεστη κατενωπιον υµων εωσ τησ ηµερασ 
ταυτησ10εισ υµων εδιωξεν χιλιουσ οτι κυριοσ ο θεοσ υµων εξεπολεµει υµιν καθαπερ ειπεν υµιν11και 
φυλαξασθε σφοδρα του αγαπαν κυριον τον θεον υµων12εαν γαρ αποστραφητε και προσθησθε τοισ 
υπολειφθεισιν εθνεσιν τουτοισ τοισ µεθ′ υµων και επιγαµιασ ποιησητε προσ αυτουσ και συγκαταµιγητε 
αυτοισ και αυτοι υµιν13γινωσκετε οτι ου µη προσθη κυριοσ του εξολεθρευσαι τα εθνη ταυτα απο προσωπου 
υµων και εσονται υµιν εισ παγιδασ και εισ σκανδαλα και εισ ηλουσ εν ταισ πτερναισ υµων και εισ βολιδασ εν 
τοισ οφθαλµοισ υµων εωσ αν απολησθε απο τησ γησ τησ αγαθησ ταυτησ ην εδωκεν υµιν κυριοσ ο θεοσ 
υµων14εγω δε αποτρεχω την οδον καθα και παντεσ οι επι τησ γησ και γνωσεσθε τη καρδια υµων και τη ψυχη 
υµων διοτι ου διεπεσεν εισ λογοσ απο παντων των λογων ων ειπεν κυριοσ ο θεοσ υµων προσ παντα τα 
ανηκοντα υµιν ου διεφωνησεν εξ αυτων15και εσται ον τροπον ηκει εφ′ υµασ παντα τα ρηµατα τα καλα α 
ελαλησεν κυριοσ προσ υµασ ουτωσ επαξει κυριοσ ο θεοσ εφ′ υµασ παντα τα ρηµατα τα πονηρα εωσ αν 
εξολεθρευση υµασ απο τησ γησ τησ αγαθησ ταυτησ ησ εδωκεν κυριοσ υµιν16εν τω παραβηναι υµασ την 
διαθηκην κυριου του θεου υµων ην ενετειλατο υµιν και πορευθεντεσ λατρευσητε θεοισ ετεροισ και 
προσκυνησητε αυτοισ 

Chapter 24
1και συνηγαγεν ιησουσ πασασ φυλασ ισραηλ εισ σηλω και συνεκαλεσεν τουσ πρεσβυτερουσ αυτων και τουσ 
γραµµατεισ αυτων και τουσ δικαστασ αυτων και εστησεν αυτουσ απεναντι του θεου2και ειπεν ιησουσ προσ 
παντα τον λαον ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ περαν του ποταµου κατωκησαν οι πατερεσ υµων το απ′ 
αρχησ θαρα ο πατηρ αβρααµ και ο πατηρ ναχωρ και ελατρευσαν θεοισ ετεροισ3και ελαβον τον πατερα υµων 
τον αβρααµ εκ του περαν του ποταµου και ωδηγησα αυτον εν παση τη γη και επληθυνα αυτου σπερµα και 
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εδωκα αυτω τον ισαακ4και τω ισαακ τον ιακωβ και τον ησαυ και εδωκα τω ησαυ το οροσ το σηιρ 
κληρονοµησαι αυτω και ιακωβ και οι υιοι αυτου κατεβησαν εισ αιγυπτον και εγενοντο εκει εισ εθνοσ µεγα 
και πολυ και κραταιον5και εκακωσαν αυτουσ οι αιγυπτιοι και επαταξεν κυριοσ την αιγυπτον εν οισ εποιησεν 
αυτοισ και µετα ταυτα εξηγαγεν υµασ6εξ αιγυπτου και εισηλθατε εισ την θαλασσαν την ερυθραν και 
κατεδιωξαν οι αιγυπτιοι οπισω των πατερων υµων εν αρµασιν και εν ιπποισ εισ την θαλασσαν την 
ερυθραν7και ανεβοησαµεν προσ κυριον και εδωκεν νεφελην και γνοφον ανα µεσον ηµων και ανα µεσον των 
αιγυπτιων και επηγαγεν επ′ αυτουσ την θαλασσαν και εκαλυψεν αυτουσ και ειδοσαν οι οφθαλµοι υµων οσα 
εποιησεν κυριοσ εν γη αιγυπτω και ητε εν τη ερηµω ηµερασ πλειουσ8και ηγαγεν υµασ εισ γην αµορραιων των 
κατοικουντων περαν του ιορδανου και παρεταξαντο υµιν και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εισ τασ χειρασ υµων 
και κατεκληρονοµησατε την γην αυτων και εξωλεθρευσατε αυτουσ απο προσωπου υµων9και ανεστη βαλακ ο 
του σεπφωρ βασιλευσ µωαβ και παρεταξατο τω ισραηλ και αποστειλασ εκαλεσεν τον βαλααµ αρασασθαι 
υµιν10και ουκ ηθελησεν κυριοσ ο θεοσ σου απολεσαι σε και ευλογιαν ευλογησεν υµασ και εξειλατο υµασ εκ 
χειρων αυτων και παρεδωκεν αυτουσ11και διεβητε τον ιορδανην και παρεγενηθητε εισ ιεριχω και επολεµησαν 
προσ υµασ οι κατοικουντεσ ιεριχω ο αµορραιοσ και ο χαναναιοσ και ο φερεζαιοσ και ο ευαιοσ και ο 
ιεβουσαιοσ και ο χετταιοσ και ο γεργεσαιοσ και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εισ τασ χειρασ υµων12και 
εξαπεστειλεν προτεραν υµων την σφηκιαν και εξεβαλεν αυτουσ απο προσωπου υµων δωδεκα βασιλεισ των 
αµορραιων ουκ εν τη ροµφαια σου ουδε εν τω τοξω σου13και εδωκεν υµιν γην εφ′ ην ουκ εκοπιασατε επ′ αυτησ 
και πολεισ ασ ουκ ωκοδοµησατε και κατωκισθητε εν αυταισ και αµπελωνασ και ελαιωνασ ουσ ουκ 
εφυτευσατε υµεισ εδεσθε14και νυν φοβηθητε κυριον και λατρευσατε αυτω εν ευθυτητι και εν δικαιοσυνη και 
περιελεσθε τουσ θεουσ τουσ αλλοτριουσ οισ ελατρευσαν οι πατερεσ υµων εν τω περαν του ποταµου και εν 
αιγυπτω και λατρευετε κυριω15ει δε µη αρεσκει υµιν λατρευειν κυριω ελεσθε υµιν εαυτοισ σηµερον τινι 
λατρευσητε ειτε τοισ θεοισ των πατερων υµων τοισ εν τω περαν του ποταµου ειτε τοισ θεοισ των αµορραιων 
εν οισ υµεισ κατοικειτε επι τησ γησ αυτων εγω δε και η οικια µου λατρευσοµεν κυριω οτι αγιοσ εστιν16και 
αποκριθεισ ο λαοσ ειπεν µη γενοιτο ηµιν καταλιπειν κυριον ωστε λατρευειν θεοισ ετεροισ17κυριοσ ο θεοσ 
ηµων αυτοσ θεοσ εστιν αυτοσ ανηγαγεν ηµασ και τουσ πατερασ ηµων εξ αιγυπτου και διεφυλαξεν ηµασ εν 
παση τη οδω η επορευθηµεν εν αυτη και εν πασιν τοισ εθνεσιν ουσ παρηλθοµεν δι′ αυτων18και εξεβαλεν 
κυριοσ τον αµορραιον και παντα τα εθνη τα κατοικουντα την γην απο προσωπου ηµων αλλα και ηµεισ 
λατρευσοµεν κυριω ουτοσ γαρ θεοσ ηµων εστιν19και ειπεν ιησουσ προσ τον λαον ου µη δυνησθε λατρευειν 
κυριω οτι θεοσ αγιοσ εστιν και ζηλωσασ ουτοσ ουκ ανησει υµων τα αµαρτηµατα και τα ανοµηµατα 
υµων20ηνικα εαν εγκαταλιπητε κυριον και λατρευσητε θεοισ ετεροισ και επελθων κακωσει υµασ και 
εξαναλωσει υµασ ανθ′ ων ευ εποιησεν υµασ21και ειπεν ο λαοσ προσ ιησουν ουχι αλλα κυριω 
λατρευσοµεν22και ειπεν ιησουσ προσ τον λαον µαρτυρεσ υµεισ καθ′ υµων οτι υµεισ εξελεξασθε κυριον 
λατρευειν αυτω23και νυν περιελεσθε τουσ θεουσ τουσ αλλοτριουσ τουσ εν υµιν και ευθυνατε την καρδιαν 
υµων προσ κυριον θεον ισραηλ24και ειπεν ο λαοσ προσ ιησουν κυριω λατρευσοµεν και τησ φωνησ αυτου 
ακουσοµεθα25και διεθετο ιησουσ διαθηκην προσ τον λαον εν τη ηµερα εκεινη και εδωκεν αυτω νοµον και 
κρισιν εν σηλω ενωπιον τησ σκηνησ του θεου ισραηλ26και εγραψεν τα ρηµατα ταυτα εισ βιβλιον νοµον του 
θεου και ελαβεν λιθον µεγαν και εστησεν αυτον ιησουσ υπο την τερεµινθον απεναντι κυριου27και ειπεν 
ιησουσ προσ τον λαον ιδου ο λιθοσ ουτοσ εσται εν υµιν εισ µαρτυριον οτι αυτοσ ακηκοεν παντα τα λεχθεντα 
αυτω υπο κυριου ο τι ελαλησεν προσ ηµασ σηµερον και εσται ουτοσ εν υµιν εισ µαρτυριον επ′ εσχατων των 
ηµερων ηνικα εαν ψευσησθε κυριω τω θεω µου28και απεστειλεν ιησουσ τον λαον και επορευθησαν εκαστοσ 
εισ τον τοπον αυτου29και ελατρευσεν ισραηλ τω κυριω πασασ τασ ηµερασ ιησου και πασασ τασ ηµερασ των 
πρεσβυτερων οσοι εφειλκυσαν τον χρονον µετα ιησου και οσοι ειδοσαν παντα τα εργα κυριου οσα εποιησεν 
τω ισραηλ30και εγενετο µετ′ εκεινα και απεθανεν ιησουσ υιοσ ναυη δουλοσ κυριου εκατον δεκα ετων31και 
εθαψαν αυτον προσ τοισ οριοισ του κληρου αυτου εν θαµναθασαχαρα εν τω ορει τω εφραιµ απο βορρα του 
ορουσ γαασ31εκει εθηκαν µετ′ αυτου εισ το µνηµα εισ ο εθαψαν αυτον εκει τασ µαχαιρασ τασ πετρινασ εν 
αισ περιετεµεν τουσ υιουσ ισραηλ εν γαλγαλοισ οτε εξηγαγεν αυτουσ εξ αιγυπτου καθα συνεταξεν αυτοισ 
κυριοσ και εκει εισιν εωσ τησ σηµερον ηµερασ32και τα οστα ιωσηφ ανηγαγον οι υιοι ισραηλ εξ αιγυπτου και 
κατωρυξαν εν σικιµοισ εν τη µεριδι του αγρου ου εκτησατο ιακωβ παρα των αµορραιων των κατοικουντων εν 
σικιµοισ αµναδων εκατον και εδωκεν αυτην ιωσηφ εν µεριδι33και εγενετο µετα ταυτα και ελεαζαρ υιοσ ααρων 
ο αρχιερευσ ετελευτησεν και εταφη εν γαβααθ φινεεσ του υιου αυτου ην εδωκεν αυτω εν τω ορει τω 
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εφραιµ33εν εκεινη τη ηµερα λαβοντεσ οι υιοι ισραηλ την κιβωτον του θεου περιεφεροσαν εν εαυτοισ και 
φινεεσ ιερατευσεν αντι ελεαζαρ του πατροσ αυτου εωσ απεθανεν και κατωρυγη εν γαβααθ τη εαυτου33οι δε 
υιοι ισραηλ απηλθοσαν εκαστοσ εισ τον τοπον αυτων και εισ την εαυτων πολιν και εσεβοντο οι υιοι ισραηλ 
την ασταρτην και ασταρωθ και τουσ θεουσ των εθνων των κυκλω αυτων και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εισ 
χειρασ εγλωµ τω βασιλει µωαβ και εκυριευσεν αυτων ετη δεκα οκτω . 
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Judges

Chapter 1
1και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησεται ηµιν 
προσ τον χαναναιον αφηγουµενοσ του πολεµησαι εν αυτω2και ειπεν κυριοσ ιουδασ αναβησεται ιδου δεδωκα 
την γην εν χειρι αυτου3και ειπεν ιουδασ προσ συµεων τον αδελφον αυτου αναβηθι µετ′ εµου εν τω κληρω µου 
και πολεµησωµεν εν τω χαναναιω και πορευσοµαι και γε εγω µετα σου εν τω κληρω σου και επορευθη µετ′ 
αυτου συµεων4και ανεβη ιουδασ και εδωκεν κυριοσ τον χαναναιον και τον φερεζαιον εν χειρι αυτου και 
επαταξεν αυτουσ εν βεζεκ δεκα χιλιαδασ ανδρων5και ευρον τον αδωνιβεζεκ εν βεζεκ και επολεµησαν εν αυτω 
και επαταξαν τον χαναναιον και τον φερεζαιον6και εφυγεν αδωνιβεζεκ και κατεδιωξαν οπισω αυτου και 
ελαβον αυτον και απεκοψαν τα ακρα των χειρων αυτου και των ποδων αυτου7και ειπεν αδωνιβεζεκ 
εβδοµηκοντα βασιλεισ τα ακρα των χειρων αυτων και των ποδων αυτων αποκεκοµµενοι ησαν συλλεγοντεσ τα 
υποκατω τησ τραπεζησ µου καθωσ ουν εποιησα ουτωσ ανταπεδωκεν µοι ο θεοσ και ηγαγον αυτον εισ 
ιερουσαληµ και απεθανεν εκει8και επολεµησαν οι υιοι ιουδα εν ιερουσαληµ και κατελαβοντο αυτην και 
επαταξαν αυτην εν στοµατι ροµφαιασ και την πολιν ενεπρησαν εν πυρι9και µετα ταυτα κατεβησαν οι υιοι 
ιουδα πολεµησαι εν τω χαναναιω τω κατοικουντι την ορεινην και τον νοτον και την πεδινην10και επορευθη 
ιουδασ προσ τον χαναναιον τον κατοικουντα εν χεβρων και εξηλθεν χεβρων εξ εναντιασ το δε ονοµα χεβρων 
ην εµπροσθεν καριαθαρβοκσεφερ και επαταξεν τον σεσι και τον αχιµαν και τον θολµι γεννηµατα του 
ενακ11και επορευθησαν εκειθεν προσ τουσ κατοικουντασ δαβιρ και το ονοµα δαβιρ ην εµπροσθεν πολισ 
γραµµατων12και ειπεν χαλεβ οσ αν παταξη την πολιν των γραµµατων και προκαταλαβηται αυτην δωσω αυτω 
την ασχαν θυγατερα µου εισ γυναικα13και προκατελαβετο αυτην γοθονιηλ υιοσ κενεζ αδελφοσ χαλεβ ο 
νεωτεροσ και εδωκεν αυτω την ασχαν θυγατερα αυτου εισ γυναικα14και εγενετο εν τω εισπορευεσθαι αυτην 
και επεσεισεν αυτην αιτησαι παρα του πατροσ αυτησ τον αγρον και εγογγυζεν επανω του υποζυγιου και 
εκραξεν απο του υποζυγιου εισ γην νοτου εκδεδοσαι µε και ειπεν αυτη χαλεβ τι εστιν σοι15και ειπεν αυτω 
ασχα δοσ µοι ευλογιαν οτι εισ γην νοτου εκδεδοσαι µε και δωσεισ µοι λυτρωσιν υδατοσ και εδωκεν αυτη 
χαλεβ κατα την καρδιαν αυτησ την λυτρωσιν µετεωρων και την λυτρωσιν ταπεινων16και οι υιοι ιωβαβ του 
κιναιου πενθερου µωυση ανεβησαν εκ τησ πολεωσ των φοινικων προσ τουσ υιουσ ιουδα εισ την ερηµον την 
ουσαν εν τω νοτω επι καταβασεωσ αραδ και επορευθη και κατωκησεν µετα του λαου17και επορευθη ιουδασ 
µετα συµεων του αδελφου αυτου και επαταξαν τον χαναναιον τον κατοικουντα σεφεθ και ανεθεµατισαν 
αυτην και εξωλεθρευσαν αυτην και εκαλεσαν το ονοµα τησ πολεωσ εξολεθρευσισ18και ουκ εκληρονοµησεν 
ιουδασ την γαζαν και το οριον αυτησ και την ασκαλωνα και το οριον αυτησ και την ακκαρων και το οριον 
αυτησ και την αζωτον και τα περισπορια αυτησ19και ην κυριοσ µετα ιουδα και εκληρονοµησεν το οροσ οτι 
ουκ εδυνατο κληρονοµησαι τουσ κατοικουντασ την κοιλαδα οτι ρηχαβ διεστειλατο αυτην20και εδωκεν τω 
χαλεβ την χεβρων καθα ελαλησεν µωυσησ και εκληρονοµησεν εκειθεν τασ τρεισ πολεισ και εξηρεν εκειθεν 
τουσ τρεισ υιουσ ενακ21και τον ιεβουσαιον τον κατοικουντα εν ιερουσαληµ ουκ εξηραν οι υιοι βενιαµιν και 
κατωκησεν ο ιεβουσαιοσ µετα των υιων βενιαµιν εωσ τησ ηµερασ ταυτησ22και ανεβησαν οι υιοι ιωσηφ και γε 
αυτοι εισ βαιθηλ και ιουδασ µετ′ αυτων23και παρενεβαλον οικοσ ισραηλ κατα βαιθηλ το δε ονοµα τησ 
πολεωσ ην εµπροσθεν λουζα24και ειδον οι φυλασσοντεσ ανδρα εκπορευοµενον εκ τησ πολεωσ και ελαβαν 
αυτον και ειπον αυτω δειξον ηµιν την εισοδον τησ πολεωσ και ποιησοµεν µετα σου ελεοσ25και εδειξεν αυτοισ 
την εισοδον τησ πολεωσ και επαταξαν την πολιν εν στοµατι ροµφαιασ τον δε ανδρα και την συγγενειαν αυτου 
εξαπεστειλαν26και απηλθεν ο ανηρ εισ γην χεττιιµ και ωκοδοµησεν εκει πολιν και εκαλεσεν το ονοµα αυτησ 
λουζα τουτο ονοµα αυτησ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ27και ουκ εκληρονοµησεν µανασσησ την βαιθσαν η εστιν 
σκυθων πολισ ουδε τασ θυγατερασ αυτησ ουδε τα περισπορια αυτησ ουδε την εκθανααδ και τασ θυγατερασ 
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αυτησ ουδε τουσ κατοικουντασ δωρ και τασ θυγατερασ αυτησ και τουσ κατοικουντασ βαλααµ και τασ 
θυγατερασ αυτησ και τουσ κατοικουντασ µαγεδων και τασ θυγατερασ αυτησ ουδε τουσ κατοικουντασ 
ιεβλααµ ουδε τασ θυγατερασ αυτησ και ηρξατο ο χαναναιοσ κατοικειν εν τη γη ταυτη28και εγενετο οτε 
ενισχυσεν ισραηλ και εθετο τον χαναναιον εισ φορον και εξαιρων ουκ εξηρεν αυτον29και εφραιµ ουκ εξηρεν 
τον χαναναιον τον κατοικουντα εν γαζερ και κατωκει ο χαναναιοσ εν µεσω αυτου εν γαζερ και εγενετο εισ 
φορον30και ζαβουλων ουκ εξηρεν τουσ κατοικουντασ κεδρων και τουσ κατοικουντασ ενααλα και κατωκησεν 
ο χαναναιοσ εν µεσω αυτου και εγενετο εισ φορον31και ασηρ ουκ εξηρεν τουσ κατοικουντασ ακχω και 
εγενετο αυτω εισ φορον και τουσ κατοικουντασ δωρ και τουσ κατοικουντασ σιδωνα και τουσ κατοικουντασ 
ααλαφ και τον αχαζιβ και την χελβα και την αφεκ και την ροωβ32και κατωκησεν ασηρ εν µεσω του 
χαναναιου του κατοικουντοσ την γην οτι ουκ εδυνασθη εξαραι αυτον33και νεφθαλι ουκ εξηρεν τουσ 
κατοικουντασ βαιθσαµυσ ουδε τουσ κατοικουντασ βαιθενεθ και κατωκησεν ισραηλ εν µεσω του χαναναιου 
του κατοικουντοσ την γην οι δε κατοικουντεσ βαιθσαµυσ και την βαιθενεθ εγενηθησαν αυτοισ εισ φορον34και 
εξεθλιψεν ο αµορραιοσ τουσ υιουσ δαν εισ το οροσ οτι ουκ αφηκεν αυτον καταβηναι εισ την κοιλαδα35και 
ηρξατο ο αµορραιοσ κατοικειν εν τω ορει του µυρσινωνοσ ου αι αρκοι και αι αλωπεκεσ και εβαρυνθη η χειρ 
οικου ιωσηφ επι τον αµορραιον και εγενετο εισ φορον36και το οριον του αµορραιου ο ιδουµαιοσ επανω 
ακραβιν επι τησ πετρασ και επανω 

Chapter 2
1και ανεβη αγγελοσ κυριου απο γαλγαλ επι τον κλαυθµωνα και επι βαιθηλ και επι τον οικον ισραηλ και ειπεν 
προσ αυτουσ κυριοσ κυριοσ ανεβιβασεν υµασ εξ αιγυπτου και εισηγαγεν υµασ εισ την γην ην ωµοσεν τοισ 
πατρασιν υµων του δουναι υµιν και ειπεν υµιν ου διασκεδασω την διαθηκην µου την µεθ′ υµων εισ τον 
αιωνα2και υµεισ ου διαθησεσθε διαθηκην τοισ εγκαθηµενοισ εισ την γην ταυτην ουδε τοισ θεοισ αυτων ου µη 
προσκυνησητε αλλα τα γλυπτα αυτων συντριψετε και τα θυσιαστηρια αυτων κατασκαψετε και ουκ 
εισηκουσατε τησ φωνησ µου οτε ταυτα εποιησατε3και εγω ειπα ου προσθησω του µετοικισαι τον λαον ον ειπα 
του εξολεθρευσαι αυτουσ εκ προσωπου υµων και εσονται υµιν εισ συνοχασ και οι θεοι αυτων εσονται υµιν 
εισ σκανδαλον4και εγενετο ωσ ελαλησεν ο αγγελοσ κυριου τουσ λογουσ τουτουσ προσ παντα ισραηλ και 
επηρεν ο λαοσ την φωνην αυτων και εκλαυσαν5δια τουτο εκληθη το ονοµα του τοπου εκεινου κλαυθµων και 
εθυσαν εκει τω κυριω6και εξαπεστειλεν ιησουσ τον λαον και απηλθαν οι υιοι ισραηλ εκαστοσ εισ τον οικον 
αυτου και εισ την κληρονοµιαν αυτου του κατακληρονοµησαι την γην7και εδουλευσεν ο λαοσ τω κυριω 
πασασ τασ ηµερασ ιησου και πασασ τασ ηµερασ των πρεσβυτερων οσοι εµακροηµερευσαν µετα ιησουν οσοι 
εγνωσαν παν το εργον κυριου το µεγα ο εποιησεν τω ισραηλ8και ετελευτησεν ιησουσ υιοσ ναυη δουλοσ 
κυριου υιοσ εκατον δεκα ετων9και εθαψαν αυτον εν οριω τησ κληρονοµιασ αυτου εν θαµναθαρεσ εν ορει 
εφραιµ απο βορρα του ορουσ γαασ10και πασα η γενεα εκεινη προσετεθησαν προσ τουσ πατερασ αυτων και 
ανεστη γενεα ετερα µετ′ αυτουσ οσοι ουκ εγνωσαν τον κυριον και το εργον ο εποιησεν τω ισραηλ11και 
εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πονηρον εναντιον κυριου και ελατρευον τοισ βααλιµ12και εγκατελιπον τον κυριον 
θεον των πατερων αυτων τον εξαγαγοντα αυτουσ εκ γησ αιγυπτου και επορευθησαν οπισω θεων ετερων απο 
των θεων των λαων των περικυκλω αυτων και προσεκυνησαν αυτοισ και παρωργισαν τον κυριον13και 
εγκατελιπον τον κυριον και ελατρευσαν τη βααλ και ταισ ασταρταισ14και ωργισθη θυµω κυριοσ τω ισραηλ 
και παρεδωκεν αυτουσ εν χειρι προνοµευοντων και επρονοµευσαν αυτουσ και απεδοτο αυτουσ εν χειρι των 
εχθρων αυτων κυκλοθεν και ουκ ηδυνασθησαν αντιστηναι κατα προσωπον των εχθρων αυτων15εν πασιν οισ 
επορνευον και χειρ κυριου ην αυτοισ εισ κακα καθωσ ελαλησεν κυριοσ και καθωσ ωµοσεν κυριοσ και 
εξεθλιψεν αυτουσ σφοδρα16και ηγειρεν αυτοισ κυριοσ κριτασ και εσωσεν αυτουσ εκ χειροσ των 
προνοµευοντων αυτουσ17και γε των κριτων αυτων ουκ επηκουσαν οτι εξεπορνευσαν οπισω θεων ετερων και 
προσεκυνησαν αυτοισ και παρωργισαν τον κυριον και εξεκλιναν ταχυ εκ τησ οδου ησ επορευθησαν οι 
πατερεσ αυτων του εισακουειν εντολασ κυριου ουκ εποιησαν ουτωσ18και οτι ηγειρεν αυτοισ κυριοσ κριτασ 
και ην κυριοσ µετα του κριτου και εσωσεν αυτουσ εκ χειροσ των εχθρων αυτων πασασ τασ ηµερασ του 
κριτου οτι παρεκληθη κυριοσ απο του στεναγµου αυτων απο προσωπου των πολιορκουντων αυτουσ και 
κακουντων αυτουσ19και εγενετο ωσ απεθνησκεν ο κριτησ και απεστρεψαν και παλιν διεφθειραν υπερ τουσ 
πατερασ αυτων πορευθηναι οπισω θεων ετερων λατρευειν αυτοισ και προσκυνειν αυτοισ ουκ απερριψαν τα 
επιτηδευµατα αυτων και ουκ απεστησαν απο τησ οδου αυτων τησ σκληρασ20και ωργισθη θυµω κυριοσ εν τω 
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ισραηλ και ειπεν ανθ′ ων οσα εγκατελιπαν το εθνοσ τουτο την διαθηκην µου ην ενετειλαµην τοισ πατρασιν 
αυτων και ουχ υπηκουσαν τησ φωνησ µου21και εγω ου προσθησω του εξαραι ανδρα εκ προσωπου αυτων απο 
των εθνων ων κατελιπεν ιησουσ και αφηκεν22του πειρασαι εν αυτοισ τον ισραηλ ει φυλασσονται την οδον 
κυριου πορευεσθαι εν αυτη ον τροπον εφυλαξαντο οι πατερεσ αυτων η ου23και αφηκεν κυριοσ τα εθνη ταυτα 
του µη εξαραι αυτα το ταχοσ και ου παρεδωκεν αυτα εν χειρι ιησου 

Chapter 3
1και ταυτα τα εθνη αφηκεν ιησουσ ωστε πειρασαι εν αυτοισ τον ισραηλ παντασ τουσ µη εγνωκοτασ παντασ 
τουσ πολεµουσ χανααν2πλην δια τασ γενεασ των υιων ισραηλ του διδαξαι αυτουσ πολεµον πλην οι 
εµπροσθεν αυτων ουκ εγνωσαν αυτα3τασ πεντε σατραπειασ των αλλοφυλων και παντα τον χαναναιον και τον 
σιδωνιον και τον ευαιον τον κατοικουντα τον λιβανον απο του ορουσ του βαλαερµων εωσ λοβωηµαθ4και 
εγενετο ωστε πειρασαι εν αυτοισ τον ισραηλ γνωναι ει ακουσονται τασ εντολασ κυριου ασ ενετειλατο τοισ 
πατρασιν αυτων εν χειρι µωυση5και οι υιοι ισραηλ κατωκησαν εν µεσω του χαναναιου και του χετταιου και 
του αµορραιου και του φερεζαιου και του ευαιου και του ιεβουσαιου6και ελαβον τασ θυγατερασ αυτων 
εαυτοισ εισ γυναικασ και τασ θυγατερασ αυτων εδωκαν τοισ υιοισ αυτων και ελατρευσαν τοισ θεοισ 
αυτων7και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πονηρον εναντι κυριου και επελαθοντο κυριου θεου αυτων και 
ελατρευσαν ταισ βααλιµ και τοισ αλσεσιν8και ωργισθη θυµω κυριοσ εν τω ισραηλ και απεδοτο αυτουσ εισ 
χειρασ χουσαρσαθωµ βασιλεωσ συριασ ποταµων και εδουλευσαν αυτω οκτω ετη9και εκεκραξαν οι υιοι 
ισραηλ προσ κυριον και ηγειρεν κυριοσ σωτηρα τω ισραηλ και εσωσεν αυτουσ τον γοθονιηλ υιον κενεζ 
αδελφον χαλεβ τον νεωτερον αυτου και εισηκουσεν αυτου10και εγενετο επ′ αυτον πνευµα κυριου και εκρινεν 
τον ισραηλ και εξηλθεν επι τον πολεµον και παρεδωκεν κυριοσ εν χειρι αυτου τον χουσαρσαθωµ βασιλεα 
συριασ και εκραταιωθη η χειρ αυτου επι τον χουσαρσαθωµ11και ησυχασεν η γη ετη πεντηκοντα και 
απεθανεν γοθονιηλ υιοσ κενεζ12και προσεθεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το πονηρον εναντι κυριου και 
ενισχυσεν κυριοσ τον εγλωµ βασιλεα µωαβ επι τον ισραηλ δια το πεποιηκεναι αυτουσ το πονηρον εναντι 
κυριου13και προσηγαγεν προσ αυτον παντασ τουσ υιουσ αµµων και αµαληκ και επορευθη και επαταξεν τον 
ισραηλ και εκληρονοµησεν την πολιν των φοινικων14και εδουλευσαν οι υιοι ισραηλ τω εγλωµ βασιλει µωαβ 
ετη δεκα οκτω15και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προσ κυριον και ηγειρεν αυτοισ κυριοσ σωτηρα τον αωδ υιον 
γηρα υιου του ιεµενι ανδρα αµφοτεροδεξιον και απεστειλαν οι υιοι ισραηλ δωρα εν χειρι αυτου τω εγλωµ 
βασιλει µωαβ16και εποιησεν εαυτω αωδ µαχαιραν διστοµον σπιθαµησ το µηκοσ και περιεζωσατο αυτην υπο 
τον µανδυαν επι τον µηρον τον δεξιον αυτου17και προσηνεγκεν τα δωρα τω εγλωµ βασιλει µωαβ και εγλωµ 
ανηρ αστειοσ σφοδρα18και εγενετο ωσ συνετελεσεν αωδ προσφερων τα δωρα και εξαπεστειλεν τουσ αιροντασ 
τα δωρα19και εγλωµ ανεστρεψεν απο των γλυπτων µετα τησ γαλγαλ και ειπεν αωδ λογοσ µοι κρυφιοσ προσ σε 
βασιλευ και ειπεν εγλωµ πασιν εκ µεσου και εξηλθον απ′ αυτου παντεσ οι παραστηκοντεσ αυτω20και αωδ 
εισηλθεν προσ αυτον και αυτοσ εκαθητο εν τω υπερωω τω θερινω αυτου µονωτατοσ και ειπεν αωδ λογοσ θεου 
µοι προσ σε βασιλευ και εξανεστη απο του θρονου εγλωµ εγγυσ αυτου21και εγενετο αµα του αναστηναι 
εξετεινεν αωδ την χειρα την αριστεραν αυτου και ελαβεν την µαχαιραν απο του µηρου του δεξιου αυτου και 
ενεπηξεν αυτην εισ την κοιλιαν εγλωµ22και επεισηνεγκεν και γε την λαβην οπισω τησ φλογοσ και απεκλεισεν 
το στεαρ κατα τησ φλογοσ οτι ουκ εξεσπασεν την µαχαιραν εκ τησ κοιλιασ αυτου23και εξηλθεν αωδ εισ την 
προσταδα και απεκλεισεν τασ θυρασ του υπερωου επ′ αυτον και εσφηνωσεν24και αυτοσ εξηλθεν και οι παιδεσ 
αυτου εισηλθον και ειδον και ιδου αι θυραι του υπερωου αποκεκλεισµεναι και ειπαν µηποτε προσ διφρουσ 
καθηται εν τη αποχωρησει του κοιτωνοσ25και προσεµειναν αισχυνοµενοι και ιδου ουκ ην ο ανοιγων τασ 
θυρασ του υπερωου και ελαβον την κλειδα και ηνοιξαν και ιδου ο κυριοσ αυτων πεπτωκωσ επι την γην 
τεθνηκωσ26και αωδ διεσωθη εωσ εθορυβουντο και ουκ ην ο προσνοων αυτω και αυτοσ παρηλθεν τα γλυπτα 
και διεσωθη εισ σει+ρωθα27και εγενετο ηνικα ηλθεν και εσαλπισεν κερατινη εν ορει εφραιµ και κατεβησαν 
συν αυτω οι υιοι ισραηλ και αυτοσ εµπροσθεν αυτων28και ειπεν προσ αυτουσ καταβαινετε οπισω µου οτι 
παρεδωκεν κυριοσ ο θεοσ τουσ εχθρουσ υµων την µωαβ εν χειρι υµων και κατεβησαν οπισω αυτου και 
προκατελαβοντο τασ διαβασεισ του ιορδανου τησ µωαβ και ουκ αφηκαν ανδρα διαβηναι29και επαταξαν την 
µωαβ εν τω καιρω εκεινω ωσει δεκα χιλιαδασ ανδρων παντασ τουσ µαχητασ τουσ εν αυτοισ και παντα ανδρα 
δυναµεωσ και ου διεσωθη ανηρ30και ενετραπη µωαβ εν τη ηµερα εκεινη υπο την χειρα ισραηλ και ησυχασεν 
η γη ογδοηκοντα ετη και εκρινεν αυτουσ αωδ εωσ ου απεθανεν31και µετα τουτον ανεστη σαµεγαρ υιοσ αναθ 
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και επαταξεν τουσ αλλοφυλουσ εισ εξακοσιουσ ανδρασ εκτοσ µοσχων των βοων και εσωσεν αυτοσ τον 
ισραηλ 

Chapter 4
1και προσεθεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το πονηρον εναντι κυριου2και απεδοτο αυτουσ κυριοσ εν χειρι ιαβιν 
βασιλεωσ χανααν οσ εβασιλευσεν εν ασωρ και ο αρχων τησ δυναµεωσ αυτου σισαρα και αυτοσ κατωκει εν 
αρισωθ των εθνων3και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προσ κυριον οτι εννακοσια αρµατα σιδηρα ην αυτω και 
αυτοσ εθλιψεν τον ισραηλ κατα κρατοσ εικοσι ετη4και δεββωρα γυνη προφητισ γυνη λαφιδωθ αυτη εκρινεν 
τον ισραηλ εν τω καιρω εκεινω5και αυτη εκαθητο υπο φοινικα δεββωρα ανα µεσον ραµα και ανα µεσον 
βαιθηλ εν ορει εφραιµ και ανεβαινον προσ αυτην οι υιοι ισραηλ εκει του κρινεσθαι6και απεστειλεν δεββωρα 
και εκαλεσεν τον βαρακ υιον αβινεεµ εκ κεδεσ νεφθαλι και ειπεν προσ αυτον ουχι σοι ενετειλατο κυριοσ ο 
θεοσ ισραηλ και απελευση εισ οροσ θαβωρ και ληµψη µετα σεαυτου δεκα χιλιαδασ ανδρων απο των υιων 
νεφθαλι και απο των υιων ζαβουλων7και απαξω προσ σε εισ τον χειµαρρουν κισων τον σισαρα αρχοντα τησ 
δυναµεωσ ιαβιν και τα αρµατα αυτου και το πληθοσ αυτου και παραδωσω αυτον εν τη χειρι σου8και ειπεν 
προσ αυτην βαρακ εαν πορευθησ µετ′ εµου πορευσοµαι και εαν µη πορευθησ µετ′ εµου ου πορευσοµαι οτι ουκ 
οιδα την ηµεραν εν η ευοδοι κυριοσ τον αγγελον µετ′ εµου9και ειπεν προσ αυτον δεββωρα πορευοµενη 
πορευσοµαι µετα σου πλην γινωσκε οτι ουκ εσται το προτερηµα σου εισ την οδον ην συ πορευη οτι εν χειρι 
γυναικοσ αποδωσεται κυριοσ τον σισαρα και ανεστη δεββωρα και επορευθη µετα του βαρακ εισ κεδεσ10και 
παρηγγειλεν βαρακ τω ζαβουλων και τω νεφθαλι εισ κεδεσ και ανεβησαν κατα ποδασ αυτου δεκα χιλιαδεσ 
ανδρων και δεββωρα ανεβη µετ′ αυτου11και οι πλησιον του κιναιου εχωρισθησαν απο των υιων ιωβαβ 
γαµβρου µωυση και επηξεν την σκηνην αυτου προσ δρυν αναπαυοµενων η εστιν εχοµενα κεδεσ12και 
ανηγγειλαν τω σισαρα οτι ανεβη βαρακ υιοσ αβινεεµ επ′ οροσ θαβωρ13και εκαλεσεν σισαρα παντα τα αρµατα 
αυτου οτι εννακοσια αρµατα σιδηρα ην αυτω και παντα τον λαον τον µετ′ αυτου απο αρισωθ των εθνων εισ 
τον χειµαρρουν κισων14και ειπεν δεββωρα προσ βαρακ αναστηθι οτι αυτη η ηµερα εν η παρεδωκεν κυριοσ 
τον σισαρα εν χειρι σου ουκ ιδου κυριοσ ελευσεται εµπροσθεν σου και κατεβη βαρακ απο του ορουσ θαβωρ 
και δεκα χιλιαδεσ ανδρων οπισω αυτου15και εξεστησεν κυριοσ τον σισαρα και παντα τα αρµατα αυτου και 
πασαν την παρεµβολην αυτου εν στοµατι ροµφαιασ ενωπιον βαρακ και κατεβη σισαρα απο του αρµατοσ 
αυτου και εφυγεν τοισ ποσιν αυτου16και βαρακ διωκων οπισω των αρµατων και οπισω τησ παρεµβολησ εωσ 
δρυµου των εθνων και επεσεν πασα η παρεµβολη σισαρα εν στοµατι ροµφαιασ ου κατελειφθη εωσ ενοσ17και 
σισαρα ανεχωρησεν τοισ ποσιν αυτου εισ σκηνην ιαηλ γυναικοσ χαβερ του κιναιου οτι ειρηνη ανα µεσον 
ιαβιν βασιλεωσ ασωρ και ανα µεσον οικου χαβερ του κιναιου18και εξηλθεν ιαηλ εισ απαντησιν σισαρα και 
ειπεν προσ αυτον εκνευσον κυριε µου εκνευσον προσ µε µη φοβου και εξενευσεν προσ αυτην εισ την σκηνην 
και συνεκαλυψεν αυτον εν τη δερρει αυτησ19και ειπεν σισαρα προσ αυτην ποτισον µε δη µικρον υδωρ οτι 
εδιψησα και ηνοιξεν τον ασκον του γαλακτοσ και εποτισεν αυτον και συνεκαλυψεν το προσωπον αυτου20και 
ειπεν προσ αυτην στηθι εν τη θυρα τησ σκηνησ και εσται εαν τισ ελθη προσ σε και ερωτηση σε και ειπη σοι 
εστιν ενταυθα ανηρ και ερεισ ουκ εστιν και συνεκαλυψεν αυτον εν τη δερρει αυτησ21και ελαβεν ιαηλ γυνη 
χαβερ τον πασσαλον τησ σκηνησ και εθηκεν την σφυραν εν τη χειρι αυτησ και εισηλθεν προσ αυτον ησυχη 
και ενεκρουσεν τον πασσαλον εν τη γναθω αυτου και διηλασεν εν τη γη και αυτοσ απεσκαρισεν ανα µεσον 
των γονατων αυτησ και εξεψυξεν και απεθανεν22και ιδου βαρακ διωκων τον σισαρα και εξηλθεν ιαηλ εισ 
απαντην αυτου και ειπεν αυτω δευρο και δειξω σοι τον ανδρα ον συ ζητεισ και εισηλθεν προσ αυτην και ιδου 
σισαρα πεπτωκωσ νεκροσ και ο πασσαλοσ εν τη γναθω αυτου23και εταπεινωσεν κυριοσ ο θεοσ τον ιαβιν 
βασιλεα χανααν εν τη ηµερα εκεινη ενωπιον υιων ισραηλ24και επορευθη χειρ των υιων ισραηλ πορευοµενη 
και σκληρυνοµενη επι ιαβιν βασιλεα χανααν εωσ εξωλεθρευσαν αυτον 

Chapter 5
1και ησεν δεββωρα και βαρακ υιοσ αβινεεµ εν τη ηµερα εκεινη και ειπεν2εν τω αρξασθαι αρχηγουσ εν ισραηλ 
εν προαιρεσει λαου ευλογειτε τον κυριον3ακουσατε βασιλεισ ενωτιζεσθε σατραπαι δυνατοι εγω τω κυριω 
ασοµαι ψαλω τω θεω ισραηλ4κυριε εν τη εξοδω σου εκ σηιρ εν τω απαιρειν σε εξ αγρου εδωµ γη εσεισθη και ο 
ουρανοσ εξεσταθη και αι νεφελαι εσταξαν υδωρ5ορη εσαλευθησαν απο προσωπου κυριου τουτο σινα απο 
προσωπου κυριου θεου ισραηλ6εν ηµεραισ σαµεγαρ υιου αναθ εν ηµεραισ ιαηλ εξελιπον βασιλεισ και 
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επορευθησαν τριβουσ επορευθησαν οδουσ διεστραµµενασ7εξελιπεν φραζων εν τω ισραηλ εξελιπεν εωσ ου 
εξανεστη δεββωρα οτι ανεστη µητηρ εν τω ισραηλ8ηρετισαν θεουσ καινουσ ωσ αρτον κριθινον σκεπην εαν 
ιδω σιροµαστων εν τεσσαρακοντα χιλιασιν9η καρδια µου επι τα διατεταγµενα τω ισραηλ οι δυνασται του 
λαου ευλογειτε τον κυριον10επιβεβηκοτεσ επι υποζυγιων καθηµενοι επι λαµπηνων11φθεγξασθε φωνην 
ανακρουοµενων ανα µεσον ευφραινοµενων εκει δωσουσιν δικαιοσυνην κυριω δικαιοι ενισχυσαν εν τω 
ισραηλ τοτε κατεβη εισ τασ πολεισ αυτου ο λαοσ κυριου12εξεγειρου εξεγειρου δεββωρα εξεγειρον µυριαδασ 
µετα λαου εξεγειρου εξεγειρου λαλει µετ′ ωδησ ενισχυων εξανιστασο βαρακ και ενισχυσον δεββωρα τον 
βαρακ αιχµαλωτιζε αιχµαλωσιαν σου υιοσ αβινεεµ13ποτε εµεγαλυνθη η ισχυσ αυτου κυριε ταπεινωσον µοι 
τουσ ισχυροτερουσ µου14λαοσ εφραιµ ετιµωρησατο αυτουσ εν κοιλαδι αδελφου σου βενιαµιν εν λαοισ σου εξ 
εµου µαχιρ κατεβησαν εξερευνωντεσ και εκ ζαβουλων κυριοσ επολεµει µοι εν δυνατοισ εκειθεν εν σκηπτρω 
ενισχυοντοσ ηγησεωσ15εν ισσαχαρ µετα δεββωρασ εξαπεστειλεν πεζουσ αυτου εισ την κοιλαδα ινα τι συ 
κατοικεισ εν µεσω χειλεων εξετεινεν εν τοισ ποσιν αυτου εν διαιρεσεσιν ρουβην µεγαλοι ακριβασµοι 
καρδιασ16ινα τι µοι καθησαι ανα µεσον των µοσφαθαιµ του εισακουειν συρισµουσ εξεγειροντων του διελθειν 
εισ τα του ρουβην µεγαλοι εξιχνιασµοι καρδιασ17γαλααδ εν τω περαν του ιορδανου κατεσκηνωσεν και δαν 
ινα τι παροικει πλοιοισ ασηρ παρωκησεν παρ′ αιγιαλον θαλασσων και επι τασ διακοπασ αυτου 
κατεσκηνωσεν18ζαβουλων λαοσ ονειδισασ ψυχην αυτου εισ θανατον και νεφθαλιµ επι υψη αγρου19ηλθον 
βασιλεισ και παρεταξαντο τοτε επολεµησαν βασιλεισ χανααν εν θενναχ επι υδατοσ µαγεδδω πλεονεξιαν 
αργυριου ουκ ελαβον20εκ του ουρανου επολεµησαν αστερεσ εκ τησ ταξεωσ αυτων επολεµησαν µετα 
σισαρα21χειµαρρουσ κισων εξεβαλεν αυτουσ χειµαρρουσ καδηµιµ χειµαρρουσ κισων καταπατησει αυτουσ 
ψυχη µου δυνατη22τοτε απεκοπησαν πτερναι ιππου αµαδαρωθ δυνατων αυτου23καταρασασθε µαρωζ ειπεν ο 
αγγελοσ κυριου καταρασει καταρασασθε τουσ ενοικουσ αυτησ οτι ουκ ηλθοσαν εισ την βοηθειαν κυριου 
βοηθοσ ηµων κυριοσ εν µαχηταισ δυνατοσ24ευλογηθειη εκ γυναικων ιαηλ γυνη χαβερ του κιναιου εκ 
γυναικων εν σκηνη ευλογηθειη25υδωρ ητησεν αυτην και γαλα εδωκεν αυτω εν λακανη ισχυρων προσηγγισεν 
βουτυρον26την χειρα αυτησ την αριστεραν εισ πασσαλον εξετεινεν την δεξιαν αυτησ εισ αποτοµασ 
κατακοπων και απετεµεν σισαρα απετριψεν την κεφαλην αυτου και συνεθλασεν και διηλασεν την γναθον 
αυτου27ανα µεσον των ποδων αυτησ συγκαµψασ επεσεν εκοιµηθη µεταξυ ποδων αυτησ εν ω εκαµψεν εκει 
επεσεν ταλαιπωροσ28δια τησ θυριδοσ διεκυπτεν η µητηρ σισαρα δια τησ δικτυωτησ επιβλεπουσα επι τουσ 
µεταστρεφοντασ µετα σισαρα δια τι ησχατισεν το αρµα αυτου παραγενεσθαι δια τι εχρονισαν ιχνη αρµατων 
αυτου29σοφαι αρχουσων αυτησ ανταπεκριναντο προσ αυτην και αυτη απεκρινατο εν ρηµασιν αυτησ30ουχι 
ευρησουσιν αυτον διαµεριζοντα σκυλα φιλιαζων φιλοισ εισ κεφαλην δυνατου σκυλα βαµµατων σισαρα 
σκυλα βαµµατων ποικιλιασ βαφη ποικιλων περι τραχηλον αυτου σκυλον31ουτωσ απολοιντο παντεσ οι εχθροι 
σου κυριε και οι αγαπωντεσ αυτον καθωσ η ανατολη του ηλιου εν δυναστειαισ αυτου και ησυχασεν η γη 
τεσσαρακοντα ετη 

Chapter 6
1και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πονηρον εναντι κυριου και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εν χειρι µαδιαµ ετη 
επτα2και κατισχυσεν χειρ µαδιαµ επι ισραηλ και εποιησαν εαυτοισ οι υιοι ισραηλ απο προσωπου µαδιαµ 
µανδρασ εν τοισ ορεσιν και τοισ σπηλαιοισ και τοισ οχυρωµασιν3και εγενετο οταν εσπειρεν ανηρ ισραηλ και 
ανεβαινεν µαδιαµ και αµαληκ και οι υιοι ανατολων και ανεβαινον επ′ αυτον4και παρενεβαλλον επ′ αυτουσ 
και διεφθειραν τα εκφορια τησ γησ εωσ του ελθειν εισ γαζαν και ουχ υπελειποντο υποστασιν ζωησ εν ισραηλ 
και ποιµνιον και µοσχον και ονον5οτι αυτοι και τα κτηνη αυτων ανεβαινον και τασ σκηνασ αυτων παρεφερον 
και παρεγινοντο ωσ ακρισ εισ πληθοσ και αυτοισ και ταισ καµηλοισ αυτων ουκ ην αριθµοσ και παρεγινοντο 
εν τη γη ισραηλ του διαφθειρειν αυτην6και επτωχευσεν ισραηλ σφοδρα απο προσωπου µαδιαµ και εκεκραξαν 
οι υιοι ισραηλ προσ κυριον7και εγενετο επει εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προσ κυριον δια µαδιαµ8και 
εξαπεστειλεν κυριοσ ανδρα προφητην προσ τουσ υιουσ ισραηλ και ειπεν αυτοισ ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ 
ισραηλ εγω ειµι ο αναβιβασασ υµασ εξ αιγυπτου και εξηγαγον υµασ εξ οικου δουλειασ9και εξειλαµην υµασ 
εκ χειροσ αιγυπτου και εκ χειροσ παντων των θλιβοντων υµασ και εξεβαλον αυτουσ εκ προσωπου υµων και 
εδωκα υµιν την γην αυτων10και ειπα υµιν εγω κυριοσ ο θεοσ υµων ου φοβηθησεσθε τουσ θεουσ του 
αµορραιου εν οισ υµεισ ενοικειτε εν τη γη αυτων και ουκ εισηκουσατε τησ φωνησ µου11και ηλθεν αγγελοσ 
κυριου και εκαθισεν υπο την δρυν την ουσαν εν εφραθα την του ιωασ πατροσ αβιεζρι και γεδεων ο υιοσ 
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αυτου ερραβδιζεν πυρουσ εν ληνω του εκφυγειν εκ προσωπου µαδιαµ12και ωφθη αυτω αγγελοσ κυριου και 
ειπεν προσ αυτον κυριοσ µετα σου δυνατοσ τη ισχυι13και ειπεν προσ αυτον γεδεων εν εµοι κυριε και ει εστιν 
κυριοσ µεθ′ ηµων ινα τι ευρεν ηµασ παντα τα κακα ταυτα και που εστιν παντα τα θαυµασια αυτου οσα 
διηγησαντο ηµιν οι πατερεσ ηµων λεγοντεσ ουχι εξ αιγυπτου ανηγαγεν ηµασ κυριοσ και νυν απωσατο ηµασ 
και παρεδωκεν ηµασ εν χειρι µαδιαµ14και επεβλεψεν προσ αυτον ο αγγελοσ κυριου και ειπεν αυτω πορευου εν 
τη ισχυι σου και σωσεισ τον ισραηλ και ιδου εξαπεστειλα σε15και ειπεν προσ αυτον γεδεων εν εµοι κυριε εν 
τινι σωσω τον ισραηλ ιδου η χιλιασ µου ταπεινοτερα εν µανασση και εγω ειµι µικροσ εν τω οικω του πατροσ 
µου16και ειπεν προσ αυτον ο αγγελοσ κυριου κυριοσ εσται µετα σου και παταξεισ την µαδιαµ ωσει ανδρα 
ενα17και ειπεν προσ αυτον γεδεων και ει ευρον χαριν εν οφθαλµοισ σου και ποιησεισ µοι σηµειον οτι συ 
λαλεισ µετ′ εµου18µη κινηθησ εντευθεν εωσ του ελθειν µε προσ σε και οισω την θυσιαν µου και θησω ενωπιον 
σου και ειπεν εγω ειµι καθησοµαι εωσ του επιστρεψαι σε19και γεδεων εισηλθεν και εποιησεν εριφον αιγων και 
οιφι αλευρου αζυµα και τα κρεα επεθηκεν επι το κανουν και τον ζωµον ενεχεεν εισ χυτραν και εξηνεγκεν 
προσ αυτον υπο την δρυν και προσεκυνησεν20και ειπεν προσ αυτον ο αγγελοσ κυριου λαβε τα κρεα και τουσ 
αρτουσ τουσ αζυµουσ και θεσ προσ την πετραν εκεινην και τον ζωµον εκχεον και εποιησεν ουτωσ21και 
εξετεινεν ο αγγελοσ κυριου το ακρον τησ ραβδου τησ εν τη χειρι αυτου και ηψατο των κρεων και των αζυµων 
και ανηφθη πυρ εκ τησ πετρασ και κατεφαγεν τα κρεα και τουσ αζυµουσ και ο αγγελοσ κυριου απηλθεν εξ 
οφθαλµων αυτου22και ειδεν γεδεων οτι αγγελοσ κυριου εστιν και ειπεν γεδεων α α κυριε κυριε οτι ειδον τον 
αγγελον κυριου προσωπον προσ προσωπον23και ειπεν αυτω κυριοσ ειρηνη σοι µη φοβου µη αποθανησ24και 
ωκοδοµησεν εκει γεδεων θυσιαστηριον τω κυριω και εκαλεσεν αυτο ειρηνη κυριου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ 
ετι αυτου οντοσ εν εφραθα πατροσ του εζρι25και εγενηθη τη νυκτι εκεινη και ειπεν αυτω κυριοσ λαβε τον 
µοσχον τον σιτευτον του πατροσ σου µοσχον τον επταετη και καθελεισ το θυσιαστηριον του βααλ ο εστιν του 
πατροσ σου και το αλσοσ το επ′ αυτω εκκοψεισ26και οικοδοµησεισ θυσιαστηριον κυριω τω θεω σου τω 
οφθεντι σοι επι τησ κορυφησ του ορουσ µαωζ τουτου εν τη παραταξει και ληµψη τον µοσχον και ανοισεισ 
ολοκαυτωµα εν τοισ ξυλοισ του αλσουσ ου εκκοψεισ27και ελαβεν γεδεων τρεισ και δεκα ανδρασ απο των 
δουλων αυτου και εποιησεν καθα ελαλησεν προσ αυτον κυριοσ και εγενετο ωσ εφοβηθη τον οικον του πατροσ 
αυτου και τουσ ανδρασ τησ πολεωσ µη ποιησαι ηµερασ και εποιησεν νυκτοσ28και ωρθρισαν οι ανδρεσ τησ 
πολεωσ το πρωι και ιδου κατεσκαµµενον το θυσιαστηριον του βααλ και το αλσοσ το επ′ αυτω εκκεκοµµενον 
και ο µοσχοσ ο σιτευτοσ ανηνεγµενοσ εισ ολοκαυτωµα επι το θυσιαστηριον το ωκοδοµηµενον29και ειπεν 
ανηρ προσ τον πλησιον αυτου τισ εποιησεν το πραγµα τουτο και ανηταζον και εξεζητουν και ειπαν γεδεων ο 
υιοσ ιωασ εποιησεν το πραγµα τουτο30και ειπαν οι ανδρεσ τησ πολεωσ προσ ιωασ εξαγαγε τον υιον σου και 
αποθανετω οτι κατεσκαψεν το θυσιαστηριον του βααλ και οτι εκοψεν το αλσοσ το επ′ αυτω31και ειπεν ιωασ 
προσ τουσ ανδρασ τουσ εσταµενουσ επ′ αυτον µη υµεισ νυν δικαζεσθε περι του βααλ η υµεισ σωζετε αυτον 
οσ αντεδικησεν αυτον αποθανειται εωσ πρωι ει εστιν θεοσ αυτοσ εκδικησει αυτον οτι κατεσκαψεν το 
θυσιαστηριον αυτου32και εκαλεσεν αυτο εν τη ηµερα εκεινη δικαστηριον του βααλ οτι κατεσκαψεν το 
θυσιαστηριον αυτου33και πασα µαδιαµ και αµαληκ και υιοι ανατολων συνηχθησαν επι το αυτο και διεβησαν 
και παρενεβαλον εν τη κοιλαδι ιεζραελ34και πνευµα θεου ενεδυσεν τον γεδεων και εσαλπισεν εν κερατινη και 
εβοησεν αβιεζερ οπισω αυτου35και αγγελουσ εξαπεστειλεν εν παντι µανασση και εβοησεν και αυτοσ οπισω 
αυτου και εξαπεστειλεν αγγελουσ εν ασηρ και εν ζαβουλων και εν νεφθαλι και ανεβησαν εισ συναντησιν 
αυτου36και ειπεν γεδεων προσ τον θεον ει σωζεισ εν τη χειρι µου τον ισραηλ ον τροπον ελαλησασ37ιδου εγω 
απερειδοµαι τον ποκον των εριων εν τω αλωνι και εαν δροσοσ γενηται επι τον ποκον µονον και επι πασαν την 
γην ξηρασια και γνωσοµαι οτι σωζεισ εν τη χειρι µου τον ισραηλ ον τροπον ελαλησασ38και εγενετο ουτωσ και 
ωρθρισεν γεδεων τη επαυριον και απεπιασεν τον ποκον και απερρυη η δροσοσ εκ του ποκου πληρησ λεκανη 
υδατοσ39και ειπεν γεδεων προσ τον θεον µη οργισθητω ο θυµοσ σου εν εµοι και λαλησω ετι απαξ και πειρασω 
ετι απαξ εν τω ποκω και γενηθητω ξηρασια επι τον ποκον µονον επι δε πασαν την γην γενηθητω δροσοσ40και 
εποιησεν ο θεοσ ουτωσ εν τη νυκτι εκεινη και εγενετο ξηρασια επι τον ποκον µονον επι δε πασαν την γην 
εγενετο δροσοσ 

Chapter 7
1και ωρθρισεν ιεροβααλ αυτοσ εστιν γεδεων και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου και παρενεβαλεν επι την γην αρωεδ 
και παρεµβολη µαδιαµ και αµαληκ ην αυτω απο βορρα απο του βουνου του αβωρ εν τη κοιλαδι2και ειπεν 
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κυριοσ προσ γεδεων πολυσ ο λαοσ ο µετα σου ωστε µη παραδουναι µε την µαδιαµ εν χειρι αυτων µηποτε 
καυχησηται ισραηλ επ′ εµε λεγων η χειρ µου εσωσεν µε3και ειπεν κυριοσ προσ αυτον λαλησον δη εισ τα ωτα 
του λαου λεγων τισ δειλοσ και φοβουµενοσ αποστραφητω και εξωρµησαν απο του ορουσ του γαλααδ και 
απεστραφησαν απο του λαου εικοσι και δυο χιλιαδεσ και δεκα χιλιαδεσ υπελειφθησαν4και ειπεν κυριοσ προσ 
γεδεων ετι ο λαοσ πολυσ καταγαγε αυτουσ εισ το υδωρ και δοκιµω αυτουσ σοι εκει και εσται ον εαν ειπω προσ 
σε ουτοσ πορευσεται µετα σου αυτοσ πορευσεται µετα σου και ον εαν ειπω σοι οτι ου πορευσεται µετα σου 
αυτοσ ου πορευσεται µετα σου5και κατεβιβασεν τον λαον εισ το υδωρ και ειπεν κυριοσ προσ γεδεων πασ οσ 
αν λαψη τη γλωσση αυτου εκ του υδατοσ ωσ εαν λαψη ο κυων στησεισ αυτον κατα µονασ και πασ οσ αν 
καµψη επι τα γονατα αυτου του πιειν µεταστησεισ αυτον καθ′ αυτον6και εγενετο πασ ο αριθµοσ των 
λαψαντων εν τη γλωσση αυτων τριακοσιοι ανδρεσ και πασ ο επιλοιποσ του λαου εκαµψαν επι τα γονατα 
αυτων του πιειν υδωρ7και ειπεν κυριοσ προσ γεδεων εν τοισ τριακοσιοισ ανδρασιν τοισ λαψασιν σωσω υµασ 
και παραδωσω την µαδιαµ εν χειρι σου και πασ ο λαοσ αποτρεχετω ανηρ εισ τον τοπον αυτου8και ελαβον τον 
επισιτισµον του λαου εν τη χειρι αυτων και τασ κερατινασ αυτων και παντα ανδρα ισραηλ εξαπεστειλεν 
ανδρα εισ το σκηνωµα αυτου των δε τριακοσιων ανδρων εκρατησεν η δε παρεµβολη µαδιαµ ην υποκατωθεν 
αυτου εν τη κοιλαδι9και εγενηθη εν τη νυκτι εκεινη και ειπεν προσ αυτον κυριοσ αναστα καταβηθι το ταχοσ 
εντευθεν εισ την παρεµβολην οτι παρεδωκα αυτην εν τη χειρι σου10ει δε φοβη συ καταβηναι καταβηθι συ και 
φαρα το παιδαριον σου εισ την παρεµβολην11και ακουση τι λαλουσιν και µετα ταυτα ισχυσουσιν αι χειρεσ 
σου και καταβηση εν τη παρεµβολη και κατεβη αυτοσ και φαρα το παιδαριον αυτου εισ µεροσ των 
πεντηκοντα των εν τη παρεµβολη12και µαδιαµ και αµαληκ και παντεσ οι υιοι ανατολων παρεµβεβληκεισαν εν 
τη κοιλαδι ωσ ακρισ εισ πληθοσ και ταισ καµηλοισ αυτων ουκ ην αριθµοσ αλλ′ ησαν ωσπερ η αµµοσ η επι το 
χειλοσ τησ θαλασσησ εισ πληθοσ13και εισηλθεν γεδεων και ιδου ανηρ εξηγειτο τω πλησιον αυτου το ενυπνιον 
και ειπεν ιδου το ενυπνιον ο ηνυπνιασθην και ιδου µαγισ αρτου κριθινου κυλιοµενη εν τη παρεµβολη µαδιαµ 
και ηλθεν εωσ τησ σκηνησ µαδιαµ και επαταξεν αυτην και κατεστρεψεν αυτην και επεσεν η σκηνη14και 
απεκριθη ο πλησιον αυτου και ειπεν ουκ εστιν αυτη αλλ′ η ροµφαια γεδεων υιου ιωασ ανδροσ ισραηλ 
παρεδωκεν κυριοσ εν χειρι αυτου την µαδιαµ και πασαν την παρεµβολην15και εγενετο ωσ ηκουσεν γεδεων την 
διηγησιν του ενυπνιου και την συγκρισιν αυτου και προσεκυνησεν κυριον και επεστρεψεν εισ την 
παρεµβολην ισραηλ και ειπεν αναστητε οτι παρεδωκεν κυριοσ εν χερσιν υµων την παρεµβολην µαδιαµ16και 
διειλεν τουσ τριακοσιουσ ανδρασ τρεισ αρχασ και εδωκεν κερατινασ εν χειρι παντων και υδριασ κενασ και 
λαµπαδασ εν µεσω των υδριων17και ειπεν προσ αυτουσ απ′ εµου οψεσθε και ουτωσ ποιησετε και ιδου εγω 
εισπορευοµαι εν µεσω τησ παρεµβολησ και εσται ωσ εαν ποιησω ουτωσ ποιησετε18και σαλπιω τη κερατινη 
εγω και παντεσ οι µετ′ εµου και σαλπιειτε ταισ κερατιναισ και υµεισ κυκλω τησ παρεµβολησ και ερειτε τω 
κυριω και τω γεδεων19και εισηλθεν γεδεων και εκατον ανδρεσ µετ′ αυτου εν µερει τησ παρεµβολησ αρχοµενησ 
τησ φυλακησ τησ µεσουσησ πλην εγερσει ηγειρεν τουσ φυλασσοντασ και εσαλπισαν ταισ κερατιναισ και 
εξετιναξαν τασ υδριασ τασ εν ταισ χερσιν αυτων20και εσαλπισαν αι τρεισ αρχαι εν ταισ κερατιναισ και 
συνετριψαν τασ υδριασ και ελαβοντο εν τη χειρι τη αριστερα αυτων των λαµπαδων και εν τη χειρι τη δεξια 
αυτων αι κερατιναι του σαλπιζειν και ανεκραξαν ροµφαια τω κυριω και τω γεδεων21και εστησαν εκαστοσ 
καθ′ εαυτον κυκλω τησ παρεµβολησ και εδραµον πασα η παρεµβολη και εσηµαναν και εφυγον22και 
εσαλπισαν αι τριακοσιαι κερατιναι και εθετο κυριοσ µαχαιραν ανδροσ εν τω πλησιον αυτου και εν ολη τη 
παρεµβολη και εφυγεν η παρεµβολη εωσ τησ βαιθασεττα και συνηγµενη εωσ χειλουσ αβελµεουλα και επι 
ταβαθ23και εβοησεν ανηρ ισραηλ εκ νεφθαλιµ και εξ ασηρ και εκ παντοσ µανασση και κατεδιωξαν οπισω 
µαδιαµ24και αγγελουσ εξαπεστειλεν γεδεων εν παντι οριω εφραιµ λεγων καταβητε εισ συναντησιν µαδιαµ και 
καταλαβετε εαυτοισ το υδωρ εωσ βαιθβηρα και τον ιορδανην και εβοησεν πασ ανηρ εφραιµ και 
προκατελαβοντο το υδωρ εωσ βαιθβηρα και τον ιορδανην25και συνελαβον τουσ δυο αρχοντασ µαδιαµ τον 
ωρηβ και τον ζηβ και απεκτειναν τον ωρηβ εν σουριν και τον ζηβ απεκτειναν εν ιακεφζηβ και κατεδιωξαν 
µαδιαµ και την κεφαλην ωρηβ και ζηβ ηνεγκαν προσ γεδεων εκ του περαν του ιορδανου 

Chapter 8
1και ειπεν προσ αυτον ανηρ εφραιµ τι το ρηµα τουτο εποιησασ ηµιν του µη καλεσαι ηµασ οτε εξεπορευου 
πολεµησαι εν τη µαδιαµ και εκρινοντο µετ′ αυτου κραταιωσ2και ειπεν προσ αυτουσ τι εποιησα νυν καθωσ 
υµεισ ουχι κρειττω επιφυλλιδεσ εφραιµ η τρυγητοσ αβιεζερ3εν χειρι υµων παρεδωκεν κυριοσ τουσ αρχοντασ 
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µαδιαµ τον ωρηβ και τον ζηβ και τι ηδυνασθην ποιησαι καθωσ υµεισ και κατεπαυσαν τοτε ανηκε το πνευµα 
αυτων απ′ αυτου εν τω λαλησαι αυτον τον λογον τουτον4και ηλθεν γεδεων επι τον ιορδανην και διεβη αυτοσ 
και οι τριακοσιοι ανδρεσ µετ′ αυτου ολιγοψυχουντεσ και πεινωντεσ5και ειπεν τοισ ανδρασιν σοκχωθ δοτε δη 
αρτουσ τω λαω τω µετ′ εµου οτι πεινωσιν εγω δε διωκω οπισω ζεβεε και σαλµανα βασιλεων µαδιαµ6και ειπαν 
οι αρχοντεσ σοκχωθ µη χειρ ζεβεε και σαλµανα νυν εν τη χειρι σου οτι δωσοµεν τη στρατια σου αρτουσ7και 
ειπεν γεδεων ουχ ουτωσ εν τω δουναι κυριον τον ζεβεε και σαλµανα εν τη χειρι µου και καταξανω τασ 
σαρκασ υµων εν ταισ ακανθαισ τησ ερηµου και εν ταισ βαρκοννιµ8και ανεβη εκειθεν εισ φανουηλ και 
ελαλησεν προσ αυτουσ κατα ταυτα και απεκριθησαν αυτω οι ανδρεσ φανουηλ ον τροπον απεκριθησαν αυτω 
οι ανδρεσ σοκχωθ9και ειπεν τοισ ανδρασιν φανουηλ λεγων εν τω επιστρεφειν µε µετ′ ειρηνησ κατασκαψω τον 
πυργον τουτον10και ζεβεε και σαλµανα εν καρκαρ και η παρεµβολη αυτων µετ′ αυτων ωσει πεντεκαιδεκα 
χιλιαδεσ οι καταλειφθεντεσ εν παση παρεµβολη υιων ανατολων και οι πεπτωκοτεσ ησαν εκατον και εικοσι 
χιλιαδεσ ανδρων εσπασµενων ροµφαιαν11και ανεβη γεδεων οδον κατοικουντων εν σκηναισ ανατολων τησ 
ναβεθ εξ εναντιασ ζεβεε και επαταξεν την παρεµβολην η δε παρεµβολη ην πεποιθυια12και εφυγεν ζεβεε και 
σαλµανα και εδιωξεν οπισω αυτων και εκρατησεν τουσ δυο βασιλεισ µαδιαµ τον ζεβεε και τον σαλµανα και 
πασαν την παρεµβολην αυτων εξετριψεν13και ανεστρεψεν γεδεων υιοσ ιωασ εκ του πολεµου απο αναβασεωσ 
αρεσ14και συνελαβον παιδαριον εκ των ανδρων σοκχωθ και επηρωτησεν αυτον και απεγραψατο προσ αυτουσ 
τουσ αρχοντασ σοκχωθ και τουσ πρεσβυτερουσ αυτησ εβδοµηκοντα επτα ανδρασ15και παρεγενετο γεδεων 
προσ τουσ αρχοντασ σοκχωθ και ειπεν αυτοισ ιδου ζεβεε και σαλµανα δι′ ουσ ωνειδισατε µε λεγοντεσ µη χειρ 
ζεβεε και σαλµανα νυν εν τη χειρι σου οτι δωσοµεν τοισ ανδρασιν σου τοισ εκλελυµενοισ αρτουσ16και 
ελαβεν τουσ αρχοντασ και τουσ πρεσβυτερουσ τησ πολεωσ και κατεξανεν αυτουσ εν ταισ ακανθαισ τησ 
ερηµου και ταισ βαρακηνιµ και κατεξανεν εν αυτοισ ανδρασ σοκχωθ17και τον πυργον φανουηλ κατεσκαψεν 
και απεκτεινεν τουσ ανδρασ τησ πολεωσ18και ειπεν προσ ζεβεε και σαλµανα που οι ανδρεσ ουσ απεκτεινατε 
εν θαβωρ και ειπαν ωσει συ οµοιοσ σοι οµοιοσ αυτων ωσ ειδοσ µορφη υιων βασιλεων19και ειπεν γεδεων 
αδελφοι µου και υιοι τησ µητροσ µου εισιν και ωµοσεν αυτοισ ζη κυριοσ ει εζωογονησατε αυτουσ ουκ αν 
απεκτεινα υµασ20και ειπεν τω ιεθερ τω πρωτοτοκω αυτου αναστασ αποκτεινον αυτουσ και ουκ εσπασεν το 
παιδαριον αυτου την µαχαιραν αυτου οτι εφοβηθη οτι ην νεωτεροσ21και ειπεν ζεβεε και σαλµανα αναστα δη 
συ και απαντησον ηµιν οτι ωσ ανηρ η δυναµισ αυτου και ανεστη γεδεων και ανειλεν τον ζεβεε και τον 
σαλµανα και ελαβεν τουσ µηνισκουσ τουσ εν τοισ τραχηλοισ των καµηλων αυτων22και ειπεν ανηρ ισραηλ 
προσ γεδεων αρχε εν ηµιν συ και οι υιοι σου οτι σεσωκασ ηµασ εκ χειροσ µαδιαµ23και ειπεν προσ αυτουσ 
γεδεων ουκ αρξω εγω υµων και ουκ αρξει ο υιοσ µου υµων κυριοσ αρξει υµων24και ειπεν προσ αυτουσ γεδεων 
αιτησοµαι παρ′ υµων αιτησιν και δοτε µοι ανηρ ενωτιον των σκυλων αυτου οτι ενωτια χρυσα πολλα ην 
αυτοισ οτι ισµαηλιται ησαν25και ειπαν διδοντεσ δωσοµεν και ανεπτυξεν το ιµατιον αυτου και ερριψεν εκει 
ανηρ ενωτιον χρυσουν των σκυλων αυτου26και εγενηθη ο σταθµοσ των ενωτιων των χρυσων ων ητησατο 
σικλοι χιλιοι και επτακοσιοι χρυσου πλην των σιρωνων και των ορµισκων ενφωθ και των περιβολαιων των 
πορφυρων των επι τοισ βασιλευσιν µαδιαµ και πλην των κλοιων των χρυσων των εν τοισ τραχηλοισ των 
καµηλων αυτων27και εποιησεν αυτο γεδεων εισ εφουδ και εστησεν αυτο εν πολει αυτου εν εφραθα και 
εξεπορνευσεν πασ ισραηλ οπισω αυτου εκει και εγενετο τω γεδεων και τω οικω αυτου εισ σκανδαλον28και 
ενετραπη µαδιαµ ενωπιον υιων ισραηλ και ου προσεθεντο αραι κεφαλην αυτων και ησυχασεν η γη ετη 
τεσσαρακοντα εν ηµεραισ γεδεων29και επορευθη ιεροβααλ υιοσ ιωασ και κατωκησεν εν τω οικω αυτου30και 
τω γεδεων ησαν εβδοµηκοντα υιοι εκπορευοµενοι εκ µηρων αυτου οτι γυναικεσ πολλαι ησαν αυτω31και η 
παλλακη αυτου η εν σικιµοισ ετεκεν αυτω και γε αυτη υιον και επεθηκεν το ονοµα αυτου αβιµελεχ32και 
απεθανεν γεδεων υιοσ ιωασ εν πολια αγαθη και εταφη εν τω ταφω ιωασ του πατροσ αυτου εν εφραθα πατροσ 
αβιεζρι33και εγενηθη ωσ απεθανεν γεδεων και απεστραφησαν οι υιοι ισραηλ και εξεπορνευσαν οπισω των 
βααλιµ και εθεντο αυτοισ τον βααλβεριθ εισ διαθηκην του ειναι αυτοισ αυτον εισ θεον34και ουκ εµνησθησαν 
οι υιοι ισραηλ κυριου του θεου αυτων του ρυσαµενου αυτουσ εκ χειροσ παντων των εχθρων αυτων 
κυκλοθεν35και ουκ εποιησαν ελεοσ µετα του οικου ιεροβααλ γεδεων κατα πασαν την αγαθωσυνην ην 
εποιησεν µετα ισραηλ 

Chapter 9
1και επορευθη αβιµελεχ υιοσ ιεροβααλ εισ σικιµα προσ τουσ αδελφουσ τησ µητροσ αυτου και ελαλησεν προσ 
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αυτουσ και προσ πασαν την συγγενειαν του οικου τησ µητροσ αυτου λεγων2λαλησατε δη εν ωσιν των ανδρων 
σικιµων ποιον βελτιον εστιν το αρχειν υµων εβδοµηκοντα ανδρασ παντασ υιουσ ιεροβααλ η κυριευειν υµων 
ανδρα ενα και µνησθητε οτι σαρξ υµων και οστουν υµων εγω ειµι3και ελαλησαν περι αυτου οι αδελφοι τησ 
µητροσ αυτου εν τοισ ωσιν παντων των ανδρων σικιµων παντασ τουσ λογουσ τουτουσ και εκλινεν καρδια 
αυτων οπισω αβιµελεχ οτι ειπαν αδελφοσ ηµων εστιν4και εδωκαν αυτω εβδοµηκοντα αργυριου εκ του οικου 
βααλ διαθηκησ και εµισθωσατο εν αυτοισ αβιµελεχ ανδρασ κενουσ και θαµβουµενουσ και επορευθησαν 
οπισω αυτου5και εισηλθεν εισ τον οικον του πατροσ αυτου εισ εφραθα και απεκτεινεν τουσ αδελφουσ αυτου 
υιουσ ιεροβααλ εβδοµηκοντα ανδρασ επι λιθον ενα και απελειφθη ιωαθαµ υιοσ ιεροβααλ ο νεωτεροσ οτι 
εκρυβη6και συνηχθησαν παντεσ οι ανδρεσ σικιµων και πασ ο οικοσ µααλλων και επορευθησαν και 
εβασιλευσαν τον αβιµελεχ εισ βασιλεα προσ τη βαλανω τησ στασεωσ εν σικιµοισ7και ανηγγειλαν τω ιωαθαµ 
και επορευθη και εστη επι τησ κορυφησ του ορουσ γαριζιν και επηρεν την φωνην αυτου και εκαλεσεν και 
ειπεν αυτοισ ακουσατε µου ανδρεσ σικιµων και ακουσαι υµων ο θεοσ8πορευοµενα επορευθησαν τα ξυλα του 
χρισαι εαυτοισ βασιλεα και ειπον τη ελαια βασιλευσον εφ′ ηµων9και ειπεν αυτοισ η ελαια αφεισα την 
πιοτητα µου ην εν εµοι εδοξασεν ο θεοσ και ανθρωποι πορευθω αρχειν των ξυλων10και ειπαν τα ξυλα τη συκη 
δευρο βασιλευσον εφ′ ηµων11και ειπεν αυτοισ η συκη αφεισα την γλυκυτητα µου και το γενηµα µου το αγαθον 
πορευθω αρχειν επι ξυλων12και ειπαν τα ξυλα τη αµπελω δευρο βασιλευσον εφ′ ηµων13και ειπεν αυτοισ η 
αµπελοσ αφεισα τον οινον µου την ευφροσυνην την παρα του θεου των ανθρωπων πορευθω αρχειν 
ξυλων14και ειπαν τα ξυλα προσ την ραµνον δευρο συ βασιλευσον εφ′ ηµων15και ειπεν η ραµνοσ προσ τα ξυλα 
ει εν αληθεια υµεισ χριετε µε εισ βασιλεα εφ′ υµων δευτε πεποιθατε εν τη σκεπη µου και ει µη εξελθοι πυρ εκ 
τησ ραµνου και καταφαγοι τασ κεδρουσ του λιβανου16και νυν ει εν αληθεια και εν τελειοτητι εποιησατε και 
εβασιλευσατε τον αβιµελεχ και ει καλωσ εποιησατε µετα ιεροβααλ και µετα του οικου αυτου και ει κατα το 
ανταποδοµα τησ χειροσ αυτου εποιησατε αυτω17ωσ επολεµησεν ο πατηρ µου υπερ υµων και ερριψεν την 
ψυχην αυτου εξ εναντιασ και εξειλατο υµασ εκ χειροσ µαδιαµ18και υµεισ επανεστητε επι τον οικον του 
πατροσ µου σηµερον και απεκτεινατε τουσ υιουσ αυτου εβδοµηκοντα ανδρασ επι λιθον ενα και εβασιλευσατε 
τον αβιµελεχ υιον τησ παιδισκησ αυτου επι τουσ ανδρασ σικιµων οτι αδελφοσ υµων εστιν19και ει εν αληθεια 
και τελειοτητι εποιησατε µετα ιεροβααλ και του οικου αυτου τη ηµερα ταυτη ευλογηθειητε υµεισ και 
ευφρανθειητε εν αβιµελεχ και ευφρανθειη και αυτοσ εν υµιν20και ει µη εξελθοι πυρ εξ αβιµελεχ και 
καταφαγοι τουσ ανδρασ σικιµων και τον οικον µααλλων και ει µη εξελθοι πυρ απο ανδρων σικιµων και εκ του 
οικου µααλλων και καταφαγοι τον αβιµελεχ21και απεδρα ιωαθαµ και επορευθη εν οδω και εφυγεν εισ ραρα 
και κατωκησεν εκει απο προσωπου αβιµελεχ του αδελφου αυτου22και ηρξεν αβιµελεχ επι ισραηλ τρια 
ετη23και εξαπεστειλεν ο θεοσ πνευµα πονηρον ανα µεσον αβιµελεχ και ανα µεσον των ανδρων σικιµων και 
ηθετησαν οι ανδρεσ σικιµων εν τω οικω αβιµελεχ24του επαγαγειν την αδικιαν των εβδοµηκοντα υιων 
ιεροβααλ και το αιµα αυτων επιθειναι επι αβιµελεχ τον αδελφον αυτων τον αποκτειναντα αυτουσ και επι 
τουσ ανδρασ σικιµων τουσ κατισχυσαντασ τασ χειρασ αυτου ωστε αποκτειναι τουσ αδελφουσ αυτου25και 
εθεντο αυτω οι ανδρεσ σικιµων ενεδρα επι τασ κεφαλασ των ορεων και ανηρπαζον παντασ τουσ 
διαπορευοµενουσ επ′ αυτουσ εν τη οδω και απηγγελη τω αβιµελεχ26και ηλθεν γααλ υιοσ αβεδ και οι αδελφοι 
αυτου εισ σικιµα και επεποιθησαν εν αυτω οι ανδρεσ σικιµων27και ηλθον εισ αγρον και ετρυγησαν τουσ 
αµπελωνασ αυτων και κατεπατουν και εποιησαν χορουσ και εισηλθον εισ οικον θεου αυτων και εφαγον και 
επιον και κατηρωντο τον αβιµελεχ28και ειπεν γααλ υιοσ αβεδ τι εστιν αβιµελεχ και τισ εστιν ο υιοσ συχεµ οτι 
δουλευσοµεν αυτω ουχ ουτοσ υιοσ ιεροβααλ και ζεβουλ επισκοποσ αυτου δουλοσ αυτου συν τοισ ανδρασιν 
εµµωρ πατροσ συχεµ και τι οτι δουλευσοµεν αυτω ηµεισ29και τισ δωη τον λαον τουτον εν χειρι µου και 
µεταστησω τον αβιµελεχ και ερω τω αβιµελεχ πληθυνον την δυναµιν σου και εξελθε30και ηκουσεν ζεβουλ ο 
αρχων τησ πολεωσ τουσ λογουσ γααλ υιου αβεδ και εθυµωθη οργη31και απεστειλεν αγγελουσ προσ αβιµελεχ 
µετα δωρων λεγων ιδου γααλ υιοσ αβεδ και οι αδελφοι αυτου παραγεγονασιν εισ σικιµα και οιδε πολιορκουσιν 
την πολιν επι σε32και νυν αναστηθι νυκτοσ συ και ο λαοσ ο µετα σου και ενεδρευσον εν τω αγρω33και εσται 
το πρωι αµα τω ανατειλαι τον ηλιον και ορθρισεισ και εκτενεισ επι την πολιν και ιδου αυτοσ και ο λαοσ ο 
µετ′ αυτου εκπορευονται προσ σε και ποιησεισ αυτω καθαπερ εαν ευρη η χειρ σου34και ανεστη αβιµελεχ και 
πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου νυκτοσ και ενηδρευσαν επι σικιµα τεσσαρασ αρχασ35και εγενετο πρωι και εξηλθεν 
γααλ υιοσ αβεδ και εστη προσ τη θυρα τησ πυλησ τησ πολεωσ και ανεστη αβιµελεχ και ο λαοσ ο µετ′ αυτου 
εκ των ενεδρων36και ειδεν γααλ υιοσ αβεδ τον λαον και ειπεν προσ ζεβουλ ιδου λαοσ καταβαινων απο των 
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κορυφων των ορεων και ειπεν προσ αυτον ζεβουλ την σκιαν των ορεων συ ορασ ωσ ανδρασ37και προσεθετο 
ετι γααλ του λαλησαι και ειπεν ιδου λαοσ καταβαινων κατα θαλασσαν απο του εχοµενα του οµφαλου τησ 
γησ και αρχη µια παραγινεται απο οδου δρυοσ αποβλεποντων38και ειπεν προσ αυτον ζεβουλ που εστιν νυν το 
στοµα σου το λεγον τισ εστιν αβιµελεχ οτι δουλευσοµεν αυτω ουκ ιδου ουτοσ εστιν ο λαοσ ον εξουδενωσασ 
εξελθε νυν και πολεµει προσ αυτον39και εξηλθεν γααλ απο προσωπου των ανδρων σικιµων και επολεµησεν εν 
αβιµελεχ40και κατεδιωξεν αυτον αβιµελεχ και εφυγεν απο προσωπου αυτου και επεσον τραυµατιαι πολλοι 
εωσ θυρων τησ πολεωσ41και εκαθισεν αβιµελεχ εν αριµα και εξεβαλεν ζεβουλ τον γααλ και τουσ αδελφουσ 
αυτου του µη οικειν εν σικιµοισ42και εγενηθη τη επαυριον και εξηλθεν ο λαοσ εισ το πεδιον και απηγγελη τω 
αβιµελεχ43και παρελαβεν τον λαον και διειλεν αυτον τρεισ αρχασ και ενηδρευσεν εν αυτω και ειδεν και ιδου 
λαοσ εξηλθεν εκ τησ πολεωσ και επανεστη αυτοισ και επαταξεν αυτουσ44και αβιµελεχ και αι αρχαι αι µετ′ 
αυτου εξεταθησαν και εστησαν παρα την πυλην τησ πολεωσ και αι δυο αρχαι εξεχυθησαν επι παντασ τουσ 
εν τω αγρω και επαταξεν αυτουσ45και αβιµελεχ επολεµει εν τη πολει ολην την ηµεραν εκεινην και 
κατελαβοντο την πολιν και τον λαον τον εν αυτη ανειλεν και την πολιν καθειλεν και εσπειρεν αυτην 
αλασ46και ηκουσαν παντεσ οι ανδρεσ πυργου σικιµων και εισηλθον εισ το οχυρωµα οικου του βααλ 
διαθηκησ47και απηγγελη τω αβιµελεχ οτι συνηχθησαν παντεσ οι ανδρεσ του πυργου σικιµων48και ανεβη 
αβιµελεχ εισ οροσ σελµων αυτοσ και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου και ελαβεν αβιµελεχ αξινην εν τη χειρι αυτου 
και εκοψεν φορτιον ξυλων και ελαβεν αυτο και επεθηκεν επι τουσ ωµουσ αυτου και ειπεν προσ τον λαον τον 
µετ′ αυτου τι ειδετε µε ποιουντα ταχεωσ ποιησατε ωσ και εγω49και εκοψαν και αυτοι εκαστοσ φορτιον και 
ηραν και επορευθησαν οπισω αβιµελεχ και επεθηκαν επι το οχυρωµα και ενεπρησαν επ′ αυτουσ το οχυρωµα 
εν πυρι και απεθανον παντεσ οι ανδρεσ πυργου σικιµων ωσει χιλιοι ανδρεσ και γυναικεσ50και επορευθη 
αβιµελεχ εισ θεβεσ και περιεκαθισεν επ′ αυτην και προκατελαβετο αυτην51και πυργοσ ην οχυροσ εν µεσω τησ 
πολεωσ και εφυγον εκει παντεσ οι ανδρεσ και αι γυναικεσ και παντεσ οι ηγουµενοι τησ πολεωσ και 
απεκλεισαν εφ′ εαυτουσ και ανεβησαν επι το δωµα του πυργου52και ηλθεν αβιµελεχ εωσ του πυργου και 
εξεπολεµησαν αυτον και ηγγισεν αβιµελεχ εωσ τησ θυρασ του πυργου εµπρησαι αυτον εν πυρι53και ερριψεν 
γυνη µια κλασµα µυλου επι την κεφαλην αβιµελεχ και συνεθλασεν το κρανιον αυτου54και εβοησεν το ταχοσ 
προσ το παιδαριον τον αιροντα τα σκευη αυτου και ειπεν αυτω σπασαι την µαχαιραν σου και θανατωσον µε 
µηποτε ειπωσιν γυνη απεκτεινεν αυτον και εξεκεντησεν αυτον το παιδαριον αυτου και απεθανεν 
αβιµελεχ55και ειδεν ανηρ ισραηλ οτι απεθανεν αβιµελεχ και απηλθον ανηρ εισ τον τοπον αυτου56και 
απεστρεψεν ο θεοσ την κακιαν αβιµελεχ ην εποιησεν τω πατρι αυτου αποκτειναι τουσ εβδοµηκοντα αδελφουσ 
αυτου57και πασαν κακιαν ανδρων σικιµων επεστρεψεν ο θεοσ εισ την κεφαλην αυτων και επηλθεν επ′ αυτουσ 
η καταρα ιωαθαµ του υιου ιεροβααλ 

Chapter 10
1και ανεστη µετα αβιµελεχ του σωσαι τον ισραηλ θωλα υιοσ φουα υιοσ πατραδελφου αυτου ανηρ ισσαχαρ 
και αυτοσ κατωκει εν σαµαρεια εν ορει εφραιµ2και εκρινεν τον ισραηλ εικοσι και τρια ετη και απεθανεν και 
εταφη εν σαµαρεια3και ανεστη µετ′ αυτον ιαι+ρ ο γαλααδιτησ και εκρινεν τον ισραηλ εικοσι και δυο ετη4και 
εγενοντο αυτω τριακοντα και δυο υιοι επιβεβηκοτεσ επι τριακοντα και δυο πωλουσ και τριακοντα και δυο 
πολεισ αυτοισ και εκαλεσεν αυτασ επαυλεισ ιαι+ρ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ αι εισιν εν τη γη γαλααδ5και 
απεθανεν ιαι+ρ και εταφη εν ραµµω6και προσεθεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το πονηρον εναντι κυριου και 
ελατρευσαν ταισ βααλιµ και ταισ ασταρωθ και τοισ θεοισ σιδωνοσ και τοισ θεοισ µωαβ και τοισ θεοισ υιων 
αµµων και τοισ θεοισ των αλλοφυλων και εγκατελιπον τον κυριον και ουκ εδουλευσαν αυτω7και εθυµωθη 
οργη κυριοσ εν τω ισραηλ και απεδοτο αυτουσ εν χειρι αλλοφυλων και εν χειρι υιων αµµων8και εσαθρωσαν 
και εθλασαν τουσ υιουσ ισραηλ εν τω ενιαυτω εκεινω οκτωκαιδεκα ετη παντασ τουσ υιουσ ισραηλ εν τω 
περαν του ιορδανου εν τη γη του αµορραιου εν τη γαλααδιτιδι9και διεβησαν οι υιοι αµµων τον ιορδανην 
εκπολεµησαι και εν τω ιουδα και βενιαµιν και εν τω οικω εφραιµ και εθλιβησαν οι υιοι ισραηλ σφοδρα10και 
εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προσ κυριον λεγοντεσ ηµαρτοµεν σοι οτι εγκατελιποµεν τον θεον ηµων και 
ελατρευσαµεν ταισ βααλιµ11και ειπεν κυριοσ προσ τουσ υιουσ ισραηλ ουχι οι αιγυπτιοι και οι αµορραιοι και 
οι υιοι αµµων και µωαβ και οι αλλοφυλοι12και σιδωνιοι και µαδιαµ και αµαληκ εξεθλιψαν υµασ και 
εκεκραξατε προσ µε και εσωσα υµασ εκ χειροσ αυτων13και υµεισ εγκατελιπετε µε και ελατρευσατε θεοισ 
ετεροισ δια τουτο ου προσθησω του σωσαι υµασ14βαδιζετε και βοατε προσ τουσ θεουσ ουσ εξελεξασθε 
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εαυτοισ και αυτοι σωσατωσαν υµασ εν καιρω θλιψεωσ υµων15και ειπαν οι υιοι ισραηλ προσ κυριον 
ηµαρτοµεν ποιησον συ ηµιν κατα παντα οσα αν αρεσκη ενωπιον σου πλην κυριε εξελου ηµασ εν τη ηµερα 
ταυτη16και µετεστησαν τουσ θεουσ τουσ αλλοτριουσ εκ µεσου αυτων και ελατρευσαν τω κυριω και ουκ 
ευηρεστησεν εν τω λαω και ωλιγοψυχησεν εν τω κοπω ισραηλ17και ανεβησαν οι υιοι αµµων και παρενεβαλον 
εν γαλααδ και εξηλθον οι υιοι ισραηλ και παρενεβαλον εν τη µασσηφα18και ειπον οι αρχοντεσ του λαου 
γαλααδ ανηρ προσ τον πλησιον αυτου τισ ανηρ οσ αρξεται πολεµησαι εν τοισ υιοισ αµµων και εσται εισ 
κεφαλην πασιν τοισ κατοικουσιν γαλααδ 

Chapter 11
1και ιεφθαε ο γαλααδιτησ δυνατοσ εν ισχυι και αυτοσ ην υιοσ γυναικοσ πορνησ και ετεκεν τω γαλααδ τον 
ιεφθαε2και ετεκεν η γυνη γαλααδ αυτω υιουσ και ηδρυνθησαν οι υιοι τησ γυναικοσ και εξεβαλον τον ιεφθαε 
και ειπον αυτω ου κληρονοµησεισ εν τω οικω του πατροσ ηµων οτι γυναικοσ υιοσ εταιρασ ει συ3και απεδρα 
ιεφθαε εκ προσωπου των αδελφων αυτου και κατωκησεν εν γη τωβ και συνελεγοντο προσ τον ιεφθαε ανδρεσ 
λιτοι και συνεξεπορευοντο µετ′ αυτου4και εγενετο µεθ′ ηµερασ και επολεµησαν οι υιοι αµµων µετα 
ισραηλ5και εγενηθη ηνικα επολεµουν οι υιοι αµµων µετα ισραηλ και επορευθησαν οι πρεσβυτεροι γαλααδ 
παραλαβειν τον ιεφθαε εν γη τωβ6και ειπαν προσ ιεφθαε δευρο και εση ηµιν εισ ηγουµενον και πολεµησωµεν 
εν τοισ υιοισ αµµων7και ειπεν ιεφθαε τοισ πρεσβυτεροισ γαλααδ ουχ υµεισ εµισησατε µε και εξεβαλετε µε εκ 
του οικου του πατροσ µου και εξαπεστειλατε µε αφ′ υµων και τι οτι ηλθατε προσ µε ηνικα εθλιβητε8και ειπαν 
οι πρεσβυτεροι γαλααδ προσ ιεφθαε ουχ ουτωσ νυν ηλθοµεν προσ σε και συµπορευση ηµιν και πολεµησοµεν 
εν τοισ υιοισ αµµων και εση ηµιν εισ κεφαλην πασιν τοισ κατοικουσιν γαλααδ9και ειπεν ιεφθαε προσ τουσ 
πρεσβυτερουσ γαλααδ ει επιστρεφετε µε υµεισ πολεµησαι εν τοισ υιοισ αµµων και παραδω κυριοσ αυτουσ 
ενωπιον εµου εγω υµιν εσοµαι εισ κεφαλην10και ειπαν οι πρεσβυτεροι γαλααδ προσ ιεφθαε κυριοσ εσται ο 
ακουων ανα µεσον ηµων ει µη κατα το ρηµα σου ουτωσ ποιησοµεν11και επορευθη ιεφθαε µετα των 
πρεσβυτερων γαλααδ και κατεστησαν αυτον επ′ αυτων εισ κεφαλην εισ ηγουµενον και ελαλησεν ιεφθαε 
παντασ τουσ λογουσ αυτου ενωπιον κυριου εν µασσηφα12και απεστειλεν ιεφθαε αγγελουσ προσ βασιλεα υιων 
αµµων λεγων τι εµοι και σοι οτι ηκεισ προσ µε συ πολεµησαι µε εν τη γη µου13και ειπεν βασιλευσ υιων αµµων 
προσ τουσ αγγελουσ ιεφθαε διοτι ελαβεν ισραηλ την γην µου εν τη αναβασει αυτου εξ αιγυπτου απο αρνων 
εωσ ιαβοκ και εωσ του ιορδανου και νυν επιστρεψον αυτασ µετ′ ειρηνησ14και απεστρεψαν οι αγγελοι προσ 
ιεφθαε και απεστειλεν ιεφθαε αγγελουσ προσ τον βασιλεα υιων αµµων15λεγων ταδε λεγει ιεφθαε ουκ ελαβεν 
ισραηλ την γην µωαβ και την γην υιων αµµων16εν τη αναβασει αυτων εξ αιγυπτου αλλ′ επορευθη ισραηλ εν 
τη ερηµω εωσ θαλασσησ ερυθρασ και ηλθεν εωσ καδησ17και εξαπεστειλεν ισραηλ αγγελουσ προσ βασιλεα 
εδωµ λεγων παρελευσοµαι δια τησ γησ σου και ουκ ηκουσεν βασιλευσ εδωµ και γε προσ βασιλεα µωαβ 
απεστειλεν και ουκ ηθελησεν και εκαθισεν ισραηλ εν καδησ18και διηλθεν εν τη ερηµω και εκυκλωσεν την γην 
εδωµ και την γην µωαβ και παρεγενετο κατ′ ανατολασ ηλιου τησ γησ µωαβ και παρενεβαλον εν τω περαν 
αρνων και ουκ εισηλθον εισ το οριον µωαβ οτι αρνων ην οριον µωαβ19και απεστειλεν ισραηλ αγγελουσ προσ 
σηων βασιλεα εσεβων τον αµορραιον και ειπεν αυτω ισραηλ παρελευσοµαι δια τησ γησ σου εωσ του τοπου 
µου20και ουκ ηθελησεν σηων διελθειν τον ισραηλ δια των οριων αυτου και συνηγαγεν σηων παντα τον λαον 
αυτου και παρενεβαλεν εισ ιασσα και επολεµησεν µετα ισραηλ21και παρεδωκεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ τον 
σηων και παντα τον λαον αυτου εν χειρι ισραηλ και επαταξεν αυτουσ και εκληρονοµησεν ισραηλ πασαν την 
γην του αµορραιου του κατοικουντοσ εν τη γη22και εκληρονοµησεν παν το οριον του αµορραιου απο αρνων 
και εωσ του ιαβοκ και απο τησ ερηµου και εωσ του ιορδανου23και νυν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ εξηρεν τον 
αµορραιον εκ προσωπου του λαου αυτου ισραηλ και συ κληρονοµησεισ αυτον επι σου24ουχι οσα 
κατεκληρονοµησεν σοι χαµωσ ο θεοσ σου αυτα κληρονοµησεισ και παντα οσα κατεκληρονοµησεν κυριοσ ο 
θεοσ ηµων απο προσωπου ηµων αυτα κληρονοµησοµεν25και νυν µη κρεισσων ει συ του βαλακ υιου σεπφωρ 
βασιλεωσ µωαβ µη µαχη εµαχεσατο µετα ισραηλ η πολεµων επολεµησεν αυτοισ26εν τω οικω ισραηλ εν 
εσεβων και εν ταισ θυγατρασιν αυτησ και εν ιαζηρ και εν ταισ θυγατρασιν αυτησ και εν πασαισ ταισ πολεσιν 
ταισ παρα τον ιορδανην τριακοσια ετη τι οτι ουκ ερρυσαντο αυτουσ εν τω καιρω εκεινω27και εγω ουχ 
ηµαρτον σοι και συ ποιεισ µετ′ εµου πονηριαν του πολεµησαι εν εµοι κριναι κυριοσ ο κρινων σηµερον ανα 
µεσον υιων ισραηλ και ανα µεσον υιων αµµων28και ουκ εισηκουσεν βασιλευσ υιων αµµων και ουκ 
εισηκουσεν των λογων ιεφθαε ων απεστειλεν προσ αυτον29και εγενηθη επι ιεφθαε πνευµα κυριου και διεβη την 

http://spindleworks.com/septuagint/Judges.htm (11 of 21) [23/08/2004 04:53:08 p.m.]



Judges - Septuagint

γην γαλααδ και τον µανασση και διεβη την σκοπιαν γαλααδ και απο σκοπιασ γαλααδ εισ το περαν υιων 
αµµων30και ηυξατο ιεφθαε ευχην τω κυριω και ειπεν εαν παραδωσει παραδωσ µοι τουσ υιουσ αµµων εν χειρι 
µου31και εσται οσ αν εξελθη εκ των θυρων του οικου µου εισ απαντησιν µου εν τω επιστρεψαι µε εν ειρηνη 
απο των υιων αµµων και εσται τω κυριω και ανοισω αυτον ολοκαυτωµα32και διεβη ιεφθαε προσ τουσ υιουσ 
αµµων του πολεµησαι προσ αυτουσ και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εν χειρι αυτου33και επαταξεν αυτουσ απο 
αροηρ και εωσ του ελθειν εισ σεµωιθ εικοσι πολεισ εωσ αβελ αµπελωνων πληγην µεγαλην σφοδρα και 
ενετραπησαν οι υιοι αµµων απο προσωπου υιων ισραηλ34και ηλθεν ιεφθαε εισ µασσηφα εισ τον οικον αυτου 
και ιδου η θυγατηρ αυτου εξεπορευετο εισ απαντησιν αυτου εν τυµπανοισ και χοροισ και αυτη µονογενησ 
αυτω αγαπητη και ουκ εστιν αυτω πλην αυτησ υιοσ η θυγατηρ35και εγενηθη ηνικα ειδεν αυτην και διερρηξεν 
τα ιµατια αυτου και ειπεν οιµµοι θυγατερ µου εµπεποδοστατηκασ µε εισ σκωλον εγενου εν οφθαλµοισ µου εγω 
δε ηνοιξα το στοµα µου περι σου προσ κυριον και ου δυνησοµαι αποστρεψαι36και ειπεν προσ αυτον πατερ 
µου ει εν εµοι ηνοιξασ το στοµα σου προσ κυριον ποιει µοι ον τροπον εξηλθεν εκ του στοµατοσ σου ανθ′ ων 
εποιησεν σοι κυριοσ εκδικησεισ εκ των εχθρων σου εκ των υιων αµµων37και ειπεν προσ τον πατερα αυτησ και 
ποιησον µοι το ρηµα τουτο εασον µε δυο µηνασ και πορευσοµαι και καταβησοµαι επι τα ορη και κλαυσοµαι 
επι τα παρθενια µου και εγω και αι συνεταιριδεσ µου38και ειπεν πορευου και εξαπεστειλεν αυτην δυο µηνασ 
και επορευθη αυτη και αι συνεταιριδεσ αυτησ και εκλαυσεν επι τα παρθενια αυτησ επι τα ορη39και εγενετο 
µετα τελοσ δυο µηνων και ανεκαµψεν προσ τον πατερα αυτησ και επετελεσεν ιεφθαε την ευχην αυτου ην 
ηυξατο και αυτη ουκ εγνω ανδρα και εγενηθη εισ προσταγµα εν ισραηλ40εξ ηµερων εισ ηµερασ 
συνεπορευοντο αι θυγατερεσ ισραηλ θρηνειν την θυγατερα ιεφθαε του γαλααδιτου τεσσαρασ ηµερασ εν τω 
ενιαυτω 

Chapter 12
1και συνηχθησαν οι υιοι εφραιµ και ηλθον εισ σεφινα και ειπον προσ ιεφθαε τι οτι επορευθησ πολεµειν εν τοισ 
υιοισ αµµων και ηµασ ου κεκληκασ πορευθηναι µετα σου τον οικον σου εµπρησοµεν εν πυρι2και ειπεν προσ 
αυτουσ ιεφθαε ανηρ αντιδικων ηµην εγω και ο λαοσ µου και οι υιοι αµµων εταπεινουν µε σφοδρα και εβοησα 
προσ υµασ και ουκ εσωσατε µε εκ χειροσ αυτων3και ειδον οτι ουκ ην ο σωζων και εθεµην την ψυχην µου εν 
τη χειρι µου και διεβην προσ τουσ υιουσ αµµων και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εν χειρι µου και ινα τι ανεβητε 
προσ µε τη ηµερα ταυτη του πολεµειν εν εµοι4και συνηθροισεν ιεφθαε παντασ τουσ ανδρασ γαλααδ και 
επολεµει τον εφραιµ και επαταξαν ανδρεσ γαλααδ τον εφραιµ οτι ειπαν οι διασεσωσµενοι του εφραιµ υµεισ 
γαλααδ εν µεσω εφραιµ και εν µεσω µανασση5και προκατελαβοντο ανδρεσ γαλααδ τασ διαβασεισ του 
ιορδανου του εφραιµ και εγενηθη οτι ειπαν οι διασεσωσµενοι του εφραιµ διαβωµεν και ειπαν αυτοισ οι 
ανδρεσ γαλααδ µη υµεισ εκ του εφραιµ και ειπαν ουκ εσµεν6και ειπαν αυτοισ ειπατε δη συνθηµα και ου 
κατηυθυναν του λαλησαι ουτωσ και επελαβοντο αυτων και εσφαξαν αυτουσ επι τασ διαβασεισ του ιορδανου 
και επεσαν εξ εφραιµ εν τω καιρω εκεινω δυο τεσσαρακοντα χιλιαδεσ7και εκρινεν ιεφθαε τον ισραηλ εξ ετη 
και απεθανεν ιεφθαε ο γαλααδιτησ και εταφη εν τη πολει αυτου γαλααδ8και εκρινεν µετ′ αυτον τον ισραηλ 
εσεβων εκ βαιθλεεµ9και εγενοντο αυτω τριακοντα υιοι και τριακοντα θυγατερεσ εξαπεσταλµεναι εξω και 
τριακοντα γυναικασ εισηγαγεν τοισ υιοισ αυτου εξωθεν και εκρινεν τον ισραηλ επτα ετη10και απεθανεν 
εσεβων και εταφη εν βηθλεεµ11και εκρινεν µετ′ αυτον τον ισραηλ αιλων ο ζαβουλωνιτησ και εκρινεν τον 
ισραηλ δεκα ετη12και απεθανεν αιλων ο ζαβουλωνιτησ εν αιλιµ και εθαψαν αυτον εν γη ζαβουλων13και 
εκρινεν µετ′ αυτον τον ισραηλ λαβδων υιοσ σελληµ ο φρααθωνιτησ14και εγενοντο αυτω τεσσαρακοντα υιοι 
και τριακοντα υιοι των υιων αυτου επιβεβηκοτεσ επι εβδοµηκοντα πωλουσ και εκρινεν τον ισραηλ οκτω 
ετη15και απεθανεν λαβδων υιοσ σελληµ ο φρααθωνιτησ και εταφη εν φρααθων εν γη εφραιµ εν ορει λανακ 

Chapter 13
1και προσεθεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το πονηρον εναντιον κυριου και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εν χειρι 
αλλοφυλων τεσσαρακοντα ετη2και εγενετο ανηρ εκ σαραα εκ τησ φυλησ του δαν και ονοµα αυτω µανωε και η 
γυνη αυτου στειρα και ουκ ετικτεν3και ωφθη αγγελοσ κυριου προσ την γυναικα και ειπεν προσ αυτην ιδου δη 
συ στειρα και ου τετοκασ και εν γαστρι εξεισ και τεξη υιον4και νυν φυλαξαι και µη πιησ οινον και σικερα και 
µη φαγησ παν ακαθαρτον5οτι ιδου συ εν γαστρι εξεισ και τεξη υιον και ουκ αναβησεται σιδηροσ επι την 
κεφαλην αυτου οτι ηγιασµενον ναζιραιον εσται τω θεω το παιδαριον εκ τησ γαστροσ και αυτοσ αρξεται 
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σωζειν τον ισραηλ εκ χειροσ αλλοφυλων6και ηλθεν η γυνη και ειπεν τω ανδρι αυτησ λεγουσα οτι ανθρωποσ 
του θεου ηλθεν προσ µε και η ορασισ αυτου ωσ ορασισ αγγελου του θεου επιφανησ σφοδρα και ηρωτων ποθεν 
εστιν και το ονοµα αυτου ουκ απηγγειλεν µοι7και ειπεν µοι ιδου συ εν γαστρι εξεισ και τεξη υιον και νυν µη 
πιησ οινον και σικερα και µη φαγησ πασαν ακαθαρσιαν οτι ναζιραιον θεου εσται το παιδαριον απο τησ 
γαστροσ εωσ ηµερασ θανατου αυτου8και εδεηθη µανωε του κυριου και ειπεν εν εµοι κυριε ανθρωποσ του 
θεου ον απεστειλασ προσ ηµασ ελθετω δη προσ ηµασ και φωτισατω ηµασ τι ποιησωµεν τω παιδαριω τω 
τικτοµενω9και επηκουσεν ο θεοσ τησ φωνησ µανωε και παρεγενετο ο αγγελοσ του θεου ετι προσ την γυναικα 
αυτησ καθηµενησ εν τω αγρω και µανωε ο ανηρ αυτησ ουκ ην µετ′ αυτησ10και εταχυνεν η γυνη και 
εξεδραµεν και απηγγειλεν τω ανδρι αυτησ και ειπεν προσ αυτον ιδου ωπται µοι ο ανηρ ο ελθων προσ µε τη 
ηµερα εκεινη11και ανεστη µανωε και επορευθη οπισω τησ γυναικοσ αυτου προσ τον ανδρα και ειπεν αυτω ει 
συ ει ο ανηρ ο λαλησασ προσ την γυναικα και ειπεν ο αγγελοσ εγω12και ειπεν µανωε νυν δη ελθοντοσ του 
ρηµατοσ σου τι εσται το κριµα του παιδαριου και τα εργα αυτου13και ειπεν ο αγγελοσ κυριου προσ µανωε απο 
παντων ων ειπα προσ την γυναικα φυλαξασθω14απο παντων οσα εκπορευεται εξ αµπελου ου φαγεται και 
οινον και σικερα µη πιετω και παν ακαθαρτον µη φαγετω παντα οσα ενετειλαµην αυτη φυλαξασθω15και ειπεν 
µανωε προσ τον αγγελον κυριου βιασωµεθα δη σε και ποιησοµεν ενωπιον σου εριφον αιγων16και ειπεν ο 
αγγελοσ κυριου προσ µανωε εαν βιαση µε ου φαγοµαι των αρτων σου και εαν ποιησησ ολοκαυτωµα κυριω 
ανοισεισ αυτο οτι ουκ εγνω µανωε οτι αγγελοσ κυριου εστιν17και ειπεν µανωε προσ τον αγγελον κυριου τι 
ονοµα σοι ινα οταν ελθη το ρηµα σου δοξασωµεν σε18και ειπεν αυτω ο αγγελοσ κυριου ινα τι τουτο ερωτασ το 
ονοµα µου και αυτο εστιν θαυµαστον19και ελαβεν µανωε τον εριφον των αιγων και την θυσιαν και ανηνεγκεν 
επι την πετραν τω κυριω τω θαυµαστα ποιουντι κυριω και µανωε και η γυνη αυτου εθεωρουν20και εγενετο εν 
τω αναβηναι την φλογα επανωθεν του θυσιαστηριου εισ τον ουρανον και ανεβη ο αγγελοσ κυριου εν τη φλογι 
και µανωε και η γυνη αυτου εθεωρουν και επεσον επι προσωπον αυτων επι την γην21και ου προσεθηκεν ετι ο 
αγγελοσ κυριου οφθηναι προσ µανωε και προσ την γυναικα αυτου τοτε εγνω µανωε οτι αγγελοσ κυριου 
εστιν22και ειπεν µανωε προσ την γυναικα αυτου θανατω αποθανουµεθα οτι θεον εωρακαµεν23και ειπεν αυτω 
η γυνη αυτου ει εβουλετο κυριοσ θανατωσαι ηµασ ουκ αν εδεξατο εκ των χειρων ηµων ολοκαυτωµα και 
θυσιαν και ουκ αν εφωτισεν ηµασ παντα ταυτα και ουκ αν ακουστα εποιησεν ηµιν ταυτα24και ετεκεν η γυνη 
υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου σαµψων και ηυλογησεν αυτον κυριοσ και ηυξηθη το παιδαριον25και 
ηρξατο πνευµα κυριου συµπορευεσθαι αυτω εν παρεµβολη δαν ανα µεσον σαραα και ανα µεσον εσθαολ 

Chapter 14
1και κατεβη σαµψων εισ θαµναθα και ειδεν γυναικα εν θαµναθα εκ των θυγατερων των αλλοφυλων και 
ηρεσεν ενωπιον αυτου2και ανεβη και απηγγειλεν τω πατρι αυτου και τη µητρι αυτου και ειπεν γυναικα 
εωρακα εν θαµναθα απο των θυγατερων των αλλοφυλων και νυν λαβετε µοι αυτην εισ γυναικα3και ειπεν 
αυτω ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου µη ουκ εστιν απο των θυγατερων των αδελφων σου και εν παντι τω 
λαω µου γυνη οτι συ πορευη λαβειν γυναικα εκ των αλλοφυλων των απεριτµητων και ειπεν σαµψων προσ τον 
πατερα αυτου ταυτην λαβε µοι οτι ηρεσεν εν οφθαλµοισ µου4και ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου ουκ 
εγνωσαν οτι παρα κυριου εστιν οτι ανταποδοµα αυτοσ εκζητει εκ των αλλοφυλων και εν τω καιρω εκεινω 
αλλοφυλοι εκυριευον των υιων ισραηλ5και κατεβη σαµψων και ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου εισ 
θαµναθα και εξεκλινεν εισ αµπελωνα θαµναθα και ιδου σκυµνοσ λεοντων ωρυοµενοσ εισ απαντησιν 
αυτου6και κατηυθυνεν επ′ αυτον πνευµα κυριου και διεσπασεν αυτον ωσει διασπασαι εριφον αιγων και ουδεν 
ην εν τη χειρι αυτου και ουκ απηγγειλεν τω πατρι αυτου ουδε τη µητρι α εποιησεν7και κατεβησαν και 
ελαλησαν τη γυναικι και ηρεσεν ενωπιον σαµψων8και επεστρεψεν µεθ′ ηµερασ λαβειν αυτην και εξεκλινεν 
ιδειν το πτωµα του λεοντοσ και ιδου συστροφη µελισσων εν τω στοµατι του λεοντοσ και µελι ην9και εξειλεν 
αυτο εισ το στοµα αυτου και επορευθη πορευοµενοσ και εσθων και επορευθη προσ τον πατερα αυτου και 
προσ την µητερα αυτου και εδωκεν αυτοισ και εφαγον και ουκ απηγγειλεν αυτοισ οτι εκ τησ εξεωσ του 
λεοντοσ εξειλεν το µελι10και κατεβη ο πατηρ αυτου προσ την γυναικα και εποιησεν εκει σαµψων ποτον 
ηµερασ επτα οτι ουτωσ εποιουν οι νεανισκοι11και εγενετο εν τω φοβεισθαι αυτουσ αυτον προσκατεστησαν 
αυτω εταιρουσ τριακοντα και ησαν µετ′ αυτου12και ειπεν αυτοισ σαµψων προβαλω υµιν προβληµα και εαν 
απαγγειλητε µοι το προβληµα εν ταισ επτα ηµεραισ του ποτου δωσω υµιν τριακοντα σινδονασ και τριακοντα 
στολασ13και εαν µη δυνασθητε απαγγειλαι µοι και δωσετε υµεισ εµοι τριακοντα σινδονασ και τριακοντα 
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στολασ ιµατιων και ειπαν αυτω προβαλου το προβληµα σου και ακουσοµεθα αυτου14και ειπεν αυτοισ εκ του 
εσθοντοσ εξηλθεν βρωσισ και εξ ισχυρου εξηλθεν γλυκυ και ουκ ηδυνασθησαν απαγγειλαι το προβληµα επι 
τρεισ ηµερασ15και εγενετο εν τη ηµερα τη τεταρτη και ειπαν τη γυναικι σαµψων απατησον δη τον ανδρα σου 
και απαγγειλατω σοι το προβληµα µηποτε εµπυρισωµεν σε και τον οικον του πατροσ σου εν πυρι η πτωχευσαι 
εκαλεσατε ηµασ16και εκλαυσεν η γυνη σαµψων επ′ αυτον και ειπεν αυτω µεµισηκασ µε και ουκ ηγαπηκασ µε 
οτι το προβληµα ο προεβαλου τοισ υιοισ του λαου µου καµοι ουκ απηγγειλασ αυτο και ειπεν αυτη σαµψων 
ιδου τω πατρι µου και τη µητρι µου ουκ απηγγειλα αυτο και σοι απαγγελω17και εκλαυσεν επ′ αυτον επι τασ 
επτα ηµερασ εν αισ ην εν αυταισ ο ποτοσ και εγενετο εν τη ηµερα τη εβδοµη και απηγγειλεν αυτη οτι 
παρηνωχλησεν αυτον και αυτη απηγγειλεν τοισ υιοισ του λαου αυτησ18και ειπαν αυτω οι ανδρεσ τησ πολεωσ 
εν τη ηµερα τη εβδοµη πριν δυναι τον ηλιον τι γλυκυτερον µελιτοσ και τι ισχυροτερον λεοντοσ και ειπεν 
αυτοισ σαµψων ει µη κατεδαµασατε µου την δαµαλιν ουκ αν ευρετε το προβληµα µου19και κατευθυνεν επ′ 
αυτον πνευµα κυριου και κατεβη εισ ασκαλωνα και επαισεν εκειθεν τριακοντα ανδρασ και ελαβεν τασ 
στολασ αυτων και εδωκεν τοισ απαγγειλασιν το προβληµα και εθυµωθη οργη σαµψων και ανεβη εισ τον οικον 
του πατροσ αυτου20και συνωκησεν η γυνη σαµψων τω νυµφαγωγω αυτου οσ ην εταιροσ αυτου 

Chapter 15
1και εγενετο µεθ′ ηµερασ εν ηµεραισ θερισµου πυρων και επεσκεψατο σαµψων την γυναικα αυτου φερων 
εριφον αιγων και ειπεν εισελευσοµαι προσ την γυναικα µου εισ τον κοιτωνα και ουκ αφηκεν αυτον ο πατηρ 
αυτησ εισελθειν προσ αυτην2και ειπεν ο πατηρ αυτησ ειπασ ειπα οτι µισων εµισησασ αυτην και εδωκα αυτην 
τω συνεταιρω σου ουκ ιδου η αδελφη αυτησ η νεωτερα κρεισσων αυτησ εστιν εστω δη σοι αντι αυτησ3και 
ειπεν αυτω σαµψων αθωοσ ειµι το απαξ απο των αλλοφυλων οτι εγω ποιω µεθ′ υµων κακα4και επορευθη 
σαµψων και συνελαβεν τριακοσιασ αλωπεκασ και ελαβεν λαµπαδασ και συνεδησεν κερκον προσ κερκον και 
εθηκεν λαµπαδα µιαν ανα µεσον των δυο κερκων εν τω µεσω5και εξηψεν πυρ εν ταισ λαµπασιν και 
εξαπεστειλεν εισ τα δραγµατα των αλλοφυλων και ενεπυρισεν τουσ σταχυασ και τα προτεθερισµενα απο 
στοιβησ και εωσ εστωτοσ και εωσ αµπελωνοσ και ελαιασ6και ειπαν οι αλλοφυλοι τισ εποιησεν ταυτα και 
ειπαν σαµψων ο γαµβροσ του θαµναθαιου οτι ελαβεν την γυναικα αυτου και εδωκεν αυτην τω συνεταιρω 
αυτου και ανεβησαν οι αλλοφυλοι και ενεπυρισαν την οικιαν του πατροσ αυτησ και αυτην και τον πατερα 
αυτησ εν πυρι7και ειπεν αυτοισ σαµψων εαν ποιησητε ουτωσ ουκ ευδοκησω αλλα την εκδικησιν µου εξ ενοσ 
και εκαστου υµων ποιησοµαι8και επαταξεν αυτουσ επι µηρον πληγην µεγαλην και κατεβη και κατωκει παρα 
τω χειµαρρω εν τω σπηλαιω ηταµ9και ανεβησαν οι αλλοφυλοι και παρενεβαλοσαν επι τον ιουδαν και 
εξερριφησαν εν λεχι10και ειπαν αυτοισ πασ ανηρ ιουδα ινα τι ανεβητε εφ′ ηµασ και ειπαν οι αλλοφυλοι δησαι 
τον σαµψων και ποιησαι αυτω ον τροπον εποιησεν ηµιν11και κατεβησαν τρεισ χιλιαδεσ ανδρων εξ ιουδα επι 
την οπην τησ πετρασ ηταµ και ειπαν προσ σαµψων ουκ οιδασ οτι αρχουσιν ηµων οι αλλοφυλοι και ινα τι 
ταυτα εποιησασ ηµιν και ειπεν αυτοισ σαµψων καθωσ εποιησαν ηµιν ουτωσ εποιησα αυτοισ12και ειπαν αυτω 
του δησαι σε κατεβηµεν και παραδουναι σε εισ χειρασ αλλοφυλων και ειπεν αυτοισ σαµψων οµοσατε µοι µη 
αποκτειναι µε υµεισ και παραδοτε µε αυτοισ µηποτε απαντησητε υµεισ εν εµοι13και ωµοσαν αυτω λεγοντεσ 
ουχι αλλα δεσµω δησοµεν σε και παραδωσοµεν σε εισ χειρασ αυτων θανατω δε ου θανατωσοµεν σε και 
εδησαν αυτον δυο καλωδιοισ καινοισ και ανηγαγον αυτον εκ τησ πετρασ14και αυτοσ ηλθεν εωσ σιαγονοσ και 
οι αλλοφυλοι ηλαλαξαν εισ απαντησιν αυτου και εδραµον εισ συναντησιν αυτου και κατηυθυνεν επ′ αυτον 
πνευµα κυριου και εγενοντο τα καλωδια τα εν τοισ βραχιοσιν αυτου ωσει στιππυον ηνικα αν οσφρανθη 
πυροσ και διελυθησαν οι δεσµοι απο των βραχιονων αυτου15και ευρεν σιαγονα ονου ερριµµενην εν τη οδω 
και εξετεινεν την χειρα αυτου και ελαβεν αυτην και επαταξεν εν αυτη χιλιουσ ανδρασ16και ειπεν σαµψων εν 
σιαγονι ονου εξαλειφων εξηλειψα αυτουσ οτι εν σιαγονι ονου επαταξα χιλιουσ ανδρασ17και εγενετο ηνικα 
συνετελεσεν λαλων και ερριψεν την σιαγονα απο τησ χειροσ αυτου και εκαλεσεν τον τοπον εκεινον 
αναιρεσισ σιαγονοσ18και εδιψησεν σφοδρα και εβοησεν προσ κυριον και ειπεν συ εδωκασ εν χειρι του δουλου 
σου την σωτηριαν την µεγαλην ταυτην και νυν αποθανουµαι εν διψει και εµπεσουµαι εν χειρι των 
απεριτµητων19και ηνοιξεν ο θεοσ το τραυµα τησ σιαγονοσ και εξηλθεν εξ αυτου υδατα και επιεν και 
επεστρεψεν το πνευµα αυτου εν αυτω και ανεψυξεν δια τουτο εκληθη το ονοµα αυτησ πηγη επικλητοσ 
σιαγονοσ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ20και εκρινεν τον ισραηλ εν ηµεραισ αλλοφυλων ετη εικοσι 
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Chapter 16
1και επορευθη σαµψων εκειθεν εισ γαζαν και ειδεν εκει γυναικα πορνην και εισηλθεν προσ αυτην2και 
απηγγελη τοισ γαζαιοισ λεγοντεσ ηκει σαµψων ενταυθα και εκυκλωσαν και ενηδρευσαν αυτον ολην την 
νυκτα επι τησ πυλησ τησ πολεωσ και εκωφευσαν ολην την νυκτα λεγοντεσ εωσ φωτοσ πρωι µεινωµεν και 
αποκτεινωµεν αυτον3και εκοιµηθη σαµψων εωσ του µεσονυκτιου και ανεστη περι το µεσονυκτιον και 
επελαβετο των θυρων τησ πυλησ τησ πολεωσ και των δυο σταθµων και ανεβαστασεν αυτασ συν τω µοχλω και 
επεθηκεν επι τω ωµω αυτου και ανηνεγκεν αυτα επι την κορυφην του ορουσ ο εστιν επι προσωπον χεβρων και 
εθηκεν αυτα εκει4και εγενετο µετα ταυτα και ηγαπησεν γυναικα επι του χειµαρρου σωρηχ και ονοµα αυτη 
δαλιλα5και ανεβησαν προσ αυτην οι σατραπαι των αλλοφυλων και ειπαν αυτη απατησον αυτον και ιδε εν 
τινι η ισχυσ αυτου εστιν η µεγαλη και εν τινι δυνησοµεθα προσ αυτον και δησοµεν αυτον ωστε ταπεινωσαι 
αυτον και ηµεισ δωσοµεν σοι ανηρ χιλιουσ και εκατον αργυριου6και ειπεν δαλιλα προσ σαµψων αναγγειλον 
µοι εν τινι η ισχυσ σου η µεγαλη και εν τινι δεθηση του ταπεινωθηναι σε7και ειπεν προσ αυτην σαµψων εαν 
δησωσιν µε εν επτα νευραισ υγραισ µη ηρηµωµεναισ και ασθενησω και εσοµαι ωσ εισ των ανθρωπων8και 
ανηνεγκαν αυτη οι σατραπαι των αλλοφυλων επτα νευρασ υγρασ µη ηρηµωµενασ και εδησεν αυτον εν 
αυταισ9και το ενεδρον αυτου εκαθητο εν τω ταµιειω και ειπεν προσ αυτον αλλοφυλοι επι σε σαµψων και 
διερρηξεν τασ νευρασ ον τροπον διασπαται κλωσµα του αποτιναγµατοσ εν τω οσφρανθηναι πυροσ και ουκ 
εγνωσθη η ισχυσ αυτου10και ειπεν δαλιλα προσ σαµψων ιδου παρελογισω µε και ελαλησασ προσ µε ψευδη 
νυν ουν αναγγειλον δη µοι εν τινι δεθηση11και ειπεν προσ αυτην εαν δεσµω δησωσιν µε εν επτα καλωδιοισ 
καινοισ εν οισ ουκ εγενηθη εργον και ασθενησω και εσοµαι ωσ εισ των ανθρωπων12και ελαβεν αυτω δαλιλα 
καλωδια καινα και εδησεν αυτον εν αυτοισ και ειπεν προσ αυτον οι αλλοφυλοι επι σε σαµψων και το ενεδρον 
εκαθητο εν τω ταµιειω και διεσπασεν αυτα απο των βραχιονων αυτου ωσ ραµµα13και ειπεν δαλιλα προσ 
σαµψων εωσ νυν παρελογισω µε και ελαλησασ προσ µε ψευδη αναγγειλον δη µοι εν τινι δεθηση και ειπεν 
προσ αυτην εαν υφανησ τασ επτα σειρασ τησ κεφαλησ µου µετα του διασµατοσ και εγκρουσησ εν τω 
πασσαλω εισ τον τοιχον και εσοµαι ασθενησ ωσ εισ των ανθρωπων14και εκοιµισεν αυτον δαλιλα και 
εδιασατο τουσ επτα βοστρυχουσ τησ κεφαλησ αυτου µετα τησ εκτασεωσ και κατεκρουσεν εν τοισ πασσαλοισ 
εισ τον τοιχον και ειπεν προσ αυτον οι αλλοφυλοι επι σε σαµψων και εξηγερθη εκ του υπνου αυτου και 
εξεσπασεν τουσ πασσαλουσ συν τω υφασµατι εκ του τοιχου και το διασµα και ουκ εγνωσθη η ισχυσ 
αυτου15και ειπεν προσ αυτον δαλιλα πωσ ερεισ ηγαπηκα σε και η καρδια σου ουκ εστιν µετ′ εµου τουτο 
τριτον παρελογισω µε και ουκ απηγγειλασ µοι εν τινι η ισχυσ σου η µεγαλη16και εγενετο οτε κατειργασατο 
αυτον τοισ λογοισ αυτησ ολην την νυκτα και παρηνωχλησεν αυτον και ωλιγοψυχησεν εωσ εισ θανατον17και 
απηγγειλεν αυτη παντα τα απο καρδιασ αυτου και ειπεν αυτη ξυρον ουκ αναβησεται επι την κεφαλην µου οτι 
ναζιραιοσ θεου εγω ειµι εκ κοιλιασ µητροσ µου και εαν ξυρησωµαι αποστησεται απ′ εµου η ισχυσ µου και 
ασθενησω και εσοµαι κατα παντασ τουσ ανθρωπουσ18και ειδεν δαλιλα οτι ανηγγειλεν αυτη παντα τα απο 
καρδιασ αυτου και απεστειλεν και εκαλεσεν παντασ τουσ σατραπασ των αλλοφυλων λεγουσα αναβητε το 
απαξ οτι ανηγγειλεν µοι πασαν την καρδιαν αυτου και ανεβησαν προσ αυτην πασαι αι σατραπιαι των 
αλλοφυλων και ηνεγκαν το αργυριον εν ταισ χερσιν αυτων19και εκοιµισεν αυτον ανα µεσον των γονατων 
αυτησ και εκαλεσεν τον κουρεα και εξυρησεν τουσ επτα βοστρυχουσ τησ κεφαλησ αυτου και ηρξατο 
ταπεινουσθαι και απεστη η ισχυσ αυτου απ′ αυτου20και ειπεν αυτω δαλιλα οι αλλοφυλοι επι σε σαµψων και 
εξηγερθη εκ του υπνου αυτου και ειπεν εξελευσοµαι και ποιησω καθωσ αει και αποτιναξοµαι και αυτοσ ουκ 
εγνω οτι κυριοσ απεστη απ′ αυτου21και επελαβοντο αυτου οι αλλοφυλοι και εξωρυξαν τουσ οφθαλµουσ 
αυτου και κατηγαγον αυτον εισ γαζαν και εδησαν αυτον εν πεδαισ χαλκαισ και ην αληθων εν οικω τησ 
φυλακησ22και ηρξατο η θριξ τησ κεφαλησ αυτου ανατειλαι ηνικα εξυρηθη23και οι σατραπαι των αλλοφυλων 
συνηχθησαν του θυσαι θυσιαν µεγαλην δαγων τω θεω αυτων και του ευφρανθηναι και ειπαν παρεδωκεν ο 
θεοσ ηµων εν χειρι ηµων σαµψων τον εχθρον ηµων24και ειδεν αυτον ο λαοσ και ηνεσαν τουσ θεουσ αυτων 
και ειπαν παρεδωκεν ο θεοσ ηµων τον εχθρον ηµων εν χειρι ηµων και τον εξερηµουντα την γην ηµων οστισ 
επληθυνεν τουσ τραυµατιασ ηµων25και εγενετο οτε ηγαθυνθη η καρδια αυτων και ειπαν καλεσατε τον 
σαµψων εξ οικου φυλακησ και παιξατω ενωπιον ηµων και εκαλεσαν τον σαµψων εξ οικου τησ φυλακησ και 
ενεπαιζον αυτω και εστησαν αυτον ανα µεσον των δυο στυλων26και ειπεν σαµψων προσ το παιδαριον τον 
χειραγωγουντα αυτον επαναπαυσον µε δη και ποιησον ψηλαφησαι µε επι τουσ στυλουσ εφ′ ων ο οικοσ 
επεστηρικται επ′ αυτων και επιστηρισοµαι επ′ αυτουσ ο δε παισ εποιησεν ουτωσ27ο δε οικοσ ην πληρησ 
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ανδρων και γυναικων και εκει παντεσ οι σατραπαι των αλλοφυλων και επι του δωµατοσ ωσει τρισχιλιοι 
ανδρεσ και γυναικεσ εµβλεποντεσ εµπαιζοµενον τον σαµψων28και εβοησεν σαµψων προσ κυριον και ειπεν 
κυριε κυριε µνησθητι µου και ενισχυσον µε δη πλην ετι το απαξ τουτο και εκδικησω εκδικησιν µιαν αντι των 
δυο οφθαλµων µου εκ των αλλοφυλων29και περιελαβεν σαµψων τουσ δυο στυλουσ τουσ µεσουσ εφ′ ων ο 
οικοσ επεστηρικτο επ′ αυτων και επεστηρισατο επ′ αυτοισ ενα εν τη δεξια αυτου και ενα εν τη αριστερα 
αυτου30και ειπεν σαµψων αποθανετω η ψυχη µου µετα των αλλοφυλων και εκλινεν εν ισχυι και επεσεν ο 
οικοσ επι τουσ σατραπασ και επι παντα τον λαον τον εν αυτω και εγενοντο οι τεθνηκοτεσ ουσ εθανατωσεν 
σαµψων εν τω θανατω αυτου πλειουσ υπερ ουσ εθανατωσεν εν τη ζωη αυτου31και κατεβησαν οι αδελφοι 
αυτου και πασ ο οικοσ του πατροσ αυτου και ελαβον αυτον και ανεβησαν και εθαψαν αυτον ανα µεσον 
σαραα και ανα µεσον εσθαολ εν τω ταφω µανωε του πατροσ αυτου και αυτοσ εκρινεν τον ισραηλ εικοσι ετη 

Chapter 17
1και εγενετο ανηρ εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω µιχα2και ειπεν τη µητρι αυτου χιλιουσ και εκατον 
αργυριου τουσ ληµφθεντασ σοι και εξωρκισασ και ειπασ εν τοισ ωσιν µου ιδου το αργυριον παρ′ εµοι εγω 
ελαβον αυτο και ειπεν η µητηρ αυτου ευλογηµενοσ ο υιοσ µου τω κυριω3και απεδωκεν τουσ χιλιουσ και 
εκατον του αργυριου τη µητρι αυτου και ειπεν η µητηρ αυτου αγιασµω ηγιασα το αργυριον τω κυριω εκ τησ 
χειροσ µου κατα µονασ του ποιησαι γλυπτον και χωνευτον και νυν επιστρεψω αυτα σοι και αποδωσω σοι 
αυτο4και απεδωκεν το αργυριον τη µητρι αυτου και ελαβεν η µητηρ αυτου διακοσιουσ του αργυριου και 
εδωκεν αυτο τω χωνευτη και εποιησεν αυτο γλυπτον και χωνευτον και εγενετο εν τω οικω µιχα5και ο ανηρ 
µιχα αυτω οικοσ θεου και εποιησεν εφουδ και θεραφιν και ενεπλησεν την χειρα ενοσ των υιων αυτου και 
εγενηθη αυτω εισ ιερεα6εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ουκ ην βασιλευσ εν ισραηλ ανηρ το αγαθον εν οφθαλµοισ 
αυτου εποιει7και εγενετο παιδαριον εκ βηθλεεµ δηµου ιουδα εκ τησ συγγενειασ ιουδα και αυτοσ λευιτησ και 
αυτοσ παρωκει εκει8και επορευθη ο ανηρ εκ τησ πολεωσ ιουδα εκ βηθλεεµ παροικειν ου εαν ευρη και εγενηθη 
εισ οροσ εφραιµ εωσ οικου µιχα του ποιησαι την οδον αυτου9και ειπεν αυτω µιχα ποθεν ερχη και ειπεν προσ 
αυτον λευιτησ εγω ειµι εκ βηθλεεµ ιουδα και εγω πορευοµαι παροικειν ου εαν ευρω10και ειπεν αυτω µιχα 
καθου µετ′ εµου και γενου µοι εισ πατερα και εισ ιερεα και εγω δωσω σοι δεκα αργυριου εισ ηµερασ και 
ζευγοσ ιµατιων και τα προσ το ζην σου και επορευθη ο λευιτησ11και ηρξατο παροικειν παρα τω ανδρι και 
εγενηθη αυτω το παιδαριον ωσ εισ των υιων αυτου12και ενεπλησεν µιχα την χειρα του λευιτου και εγενηθη 
αυτω το παιδαριον εισ ιερεα και ην εν τω οικω µιχα13και ειπεν µιχα νυν εγνων οτι ηγαθοποιησεν µε κυριοσ οτι 
εγενηθη µοι ο λευιτησ εισ ιερεα 

Chapter 18
1εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ουκ ην βασιλευσ εν ισραηλ και εν ταισ ηµεραισ εκειναισ εζητει η φυλη του δαν 
εαυτη κληρονοµιαν του κατοικειν οτι ουκ επεσεν αυτη εωσ των ηµερων εκεινων εν µεσω φυλων ισραηλ 
κληρονοµια2και εξαπεστειλαν οι υιοι δαν εκ των συγγενειων αυτων πεντε ανδρασ απο µερουσ αυτων υιουσ 
δυναµεωσ εκ σαραα και εσθαολ του κατασκεψασθαι την γην και εξιχνιασαι αυτην και ειπαν προσ αυτουσ 
πορευεσθε και εξεραυνησατε την γην και παρεγενοντο εισ οροσ εφραιµ εωσ οικου µιχα και κατεπαυσαν 
εκει3αυτων οντων παρα τω οικω µιχα και αυτοι επεγνωσαν την φωνην του παιδαριου του νεωτερου του 
λευιτου και εξεκλιναν εκει και ειπαν αυτω τισ ηγαγεν σε ωδε και τι ποιεισ ενταυθα και τι σοι εστιν ωδε4και 
ειπεν προσ αυτουσ ουτωσ και ουτωσ εποιησεν µοι µιχα και εµισθωσατο µε και εγενηθην αυτω εισ ιερεα5και 
ειπαν αυτω επερωτησον δη εν τω θεω και γνωσοµεθα ει κατευοδοι η οδοσ ηµων ην ηµεισ πορευοµεθα επ′ 
αυτην6και ειπεν αυτοισ ο ιερευσ πορευεσθε εισ ειρηνην ενωπιον κυριου η οδοσ υµων καθ′ ην υµεισ πορευεσθε 
εν αυτη7και επορευθησαν οι πεντε ανδρεσ και παρεγενοντο εισ λαισα και ειδον τον λαον τον κατοικουντα εν 
αυτη καθηµενον εν ελπιδι κατα την συγκρισιν των σιδωνιων ησυχαζοντασ εν ελπιδι και µη δυναµενουσ 
λαλησαι ρηµα οτι µακραν εισιν απο σιδωνοσ και λογοσ ουκ ην αυτοισ µετα συριασ8και παρεγενοντο οι πεντε 
ανδρεσ προσ τουσ αδελφουσ αυτων εισ σαραα και εσθαολ και ελεγον αυτοισ οι αδελφοι αυτων τι υµεισ 
καθησθε9και ειπαν αναστητε και αναβωµεν επ′ αυτουσ οτι εισηλθαµεν και ενεπεριεπατησαµεν εν τη γη εωσ 
λαισα και ειδοµεν τον λαον τον κατοικουντα εν αυτη εν ελπιδι κατα το συγκριµα των σιδωνιων και µακραν 
απεχοντεσ εκ σιδωνοσ και λογοσ ουκ ην αυτοισ µετα συριασ αλλα αναστητε και αναβωµεν επ′ αυτουσ οτι 
ευρηκαµεν την γην και ιδου αγαθη σφοδρα και υµεισ σιωπατε µη οκνησητε του πορευθηναι του ελθειν και 
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κατακληρονοµησαι την γην10ηνικα αν εισελθητε ηξετε προσ λαον πεποιθοτα και η γη ευρυχωροσ οτι 
παρεδωκεν αυτην ο θεοσ εν χειρι υµων τοποσ ου ουκ εστιν εκει υστερηµα παντοσ ρηµατοσ οσα εν τη γη11και 
απηραν εκ συγγενειασ του δαν εκ σαραα και εσθαολ εξακοσιοι ανδρεσ περιεζωσµενοι σκευη πολεµικα12και 
ανεβησαν και παρενεβαλοσαν εν καριαθιαριµ εν ιουδα δια τουτο εκληθη τω τοπω εκεινω παρεµβολη δαν εωσ 
τησ ηµερασ ταυτησ ιδου κατοπισθεν καριαθιαριµ13παρηλθαν εκειθεν και ηλθαν εωσ του ορουσ εφραιµ και 
ηλθον εωσ οικου µιχα14και απεκριθησαν οι πεντε ανδρεσ οι πορευοµενοι κατασκεψασθαι την γην και ειπαν 
προσ τουσ αδελφουσ αυτων ει οιδατε οτι εν τοισ οικοισ τουτοισ εφουδ και θεραφιν και γλυπτον και χωνευτον 
και νυν γνωτε τι ποιησετε15και εξεκλιναν εκει και εισηλθοσαν εισ τον οικον του παιδαριου του λευιτου εισ 
τον οικον µιχα και ησπασαντο αυτον16και οι εξακοσιοι ανδρεσ περιεζωσµενοι σκευη πολεµικα εστηλωµενοι 
παρα την θυραν του πυλωνοσ οι εκ των υιων δαν17και ανεβησαν οι πεντε ανδρεσ οι πορευοµενοι 
κατασκεψασθαι την γην επελθοντεσ εκει ελαβον το γλυπτον και το εφουδ και το θεραφιν και το χωνευτον και 
ο ιερευσ εστηλωµενοσ παρα τη θυρα του πυλωνοσ και οι εξακοσιοι ανδρεσ οι περιεζωσµενοι σκευη 
πολεµικα18και ουτοι εισηλθον εισ οικον µιχα και ελαβον το γλυπτον και το εφουδ και το θεραφιν και το 
χωνευτον και ειπεν προσ αυτουσ ο ιερευσ τι υµεισ ποιειτε19και ειπαν προσ αυτον κωφευσον επιθεσ την χειρα 
σου επι το στοµα σου και ελθε µεθ′ ηµων και εση ηµιν εισ πατερα και εισ ιερεα µη βελτιον ειναι σε ιερεα 
οικου ανδροσ ενοσ η γινεσθαι σε ιερεα φυλησ και συγγενειασ εν ισραηλ20και ηγαθυνθη η καρδια του ιερεωσ 
και ελαβεν το εφουδ και το θεραφιν και το γλυπτον και το χωνευτον και εισηλθεν εν µεσω του λαου21και 
επεστρεψαν και απηλθαν και εταξαν την πανοικιαν και την κτησιν αυτου την ενδοξον εµπροσθεν 
αυτων22αυτων δε µεµακρυγκοτων απο του οικου µιχα και ιδου µιχα και οι ανδρεσ οι συν τω οικω µετα µιχα 
εκραζον κατοπισω υιων δαν23και επεστρεψαν οι υιοι δαν τα προσωπα αυτων και ειπαν προσ µιχα τι εστιν σοι 
οτι εκραξασ24και ειπεν µιχα οτι το γλυπτον µου ο εποιησα εµαυτω ελαβετε και τον ιερεα και απηλθατε και τι 
εµοι ετι και τι τουτο λεγετε µοι τι τουτο κραζεισ25και ειπον προσ αυτον οι υιοι δαν µη ακουσθητω δη η φωνη 
σου µεθ′ ηµων µηποτε απαντησωσιν υµιν ανδρεσ κατωδυνοι ψυχη και προσθησεισ την ψυχην σου και την 
ψυχην του οικου σου26και επορευθησαν οι υιοι δαν εισ την οδον αυτων και ειδεν µιχα οτι ισχυροτεροι εισιν 
αυτου και εξενευσεν και ανεστρεψεν εισ τον οικον αυτου27και αυτοι ελαβον οσα εποιησεν µιχα και τον ιερεα 
οσ ην αυτω και ηλθον εωσ λαισα επι λαον ησυχαζοντα και πεποιθοτα και επαταξαν αυτουσ εν στοµατι 
ροµφαιασ και την πολιν ενεπρησαν28και ουκ εστιν εξαιρουµενοσ οτι µακραν εστιν απο σιδωνιων και λογοσ 
ουκ εστιν αυτοισ µετα ανθρωπων και αυτη εν κοιλαδι η εστιν του οικου ροωβ και ωκοδοµησαν την πολιν και 
κατωκησαν εν αυτη29και εκαλεσαν το ονοµα τησ πολεωσ δαν κατα το ονοµα του πατροσ αυτων οσ εγενηθη 
τω ισραηλ και ην λαισ ονοµα τη πολει το προτερον30και ανεστησαν εαυτοισ οι υιοι του δαν το γλυπτον µιχα 
και ιωναθαν υιοσ γηρσωµ υιου µωυση αυτοσ και οι υιοι αυτου ησαν ιερεισ τη φυλη δαν εωσ τησ ηµερασ τησ 
µετοικεσιασ τησ γησ31και εταξαν εαυτοισ το γλυπτον µιχα ο εποιησεν πασασ τασ ηµερασ οσασ ην ο οικοσ 
του θεου εν σηλω 

Chapter 19
1και εγενετο εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και βασιλευσ ουκ ην εν ισραηλ και εγενετο ανηρ λευιτησ παροικων εν 
µηροισ ορουσ εφραιµ και ελαβεν ο ανηρ εαυτω γυναικα παλλακην εκ βηθλεεµ ιουδα2και ωργισθη αυτω η 
παλλακη αυτου και απηλθεν απ′ αυτου εισ τον οικον του πατροσ αυτησ εισ βηθλεεµ ιουδα και εγενετο εκει 
ηµερασ τετραµηνον3και ανεστη ο ανηρ αυτησ και επορευθη κατοπισθεν αυτησ του λαλησαι επι την καρδιαν 
αυτησ του διαλλαξαι αυτην εαυτω και απαγαγειν αυτην παλιν προσ αυτον και το παιδαριον αυτου µετ′ αυτου 
και ζευγοσ υποζυγιων και επορευθη εωσ οικου του πατροσ αυτησ και ειδεν αυτον ο πατηρ τησ νεανιδοσ και 
παρην εισ απαντησιν αυτου4και εισηγαγεν αυτον ο γαµβροσ αυτου ο πατηρ τησ νεανιδοσ και εκαθισεν µετ′ 
αυτου ηµερασ τρεισ και εφαγον και επιον και υπνωσαν εκει5και εγενηθη τη ηµερα τη τεταρτη και ωρθρισαν 
το πρωι και ανεστη του απελθειν και ειπεν ο πατηρ τησ νεανιδοσ προσ τον γαµβρον αυτου στηρισον την 
καρδιαν σου κλασµατι αρτου και µετα τουτο πορευεσθε6και εκαθισαν και εφαγον αµφοτεροι επι το αυτο και 
επιον και ειπεν ο πατηρ τησ νεανιδοσ προσ τον ανδρα αρξαµενοσ αυλισθητι και αγαθυνθητω η καρδια 
σου7και ανεστη ο ανηρ απελθειν και εβιασατο αυτον ο γαµβροσ αυτου και παλιν ηυλισθη εκει8και ωρθρισεν 
το πρωι τη ηµερα τη πεµπτη του απελθειν και ειπεν ο πατηρ τησ νεανιδοσ στηρισον την καρδιαν σου αρτω και 
στρατευθητι εωσ κλινη η ηµερα και εφαγον και επιον αµφοτεροι9και ανεστη ο ανηρ του απελθειν αυτοσ και η 
παλλακη αυτου και το παιδαριον αυτου και ειπεν αυτω ο γαµβροσ αυτου ο πατηρ τησ νεανιδοσ ιδου δη εισ 
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εσπεραν κεκλικεν η ηµερα καταλυσον ωδε ετι σηµερον και αγαθυνθητω η καρδια σου και ορθριειτε αυριον 
εισ την οδον υµων και απελευση εισ το σκηνωµα σου10και ουκ ηθελησεν ο ανηρ αυλισθηναι και ανεστη και 
απηλθεν και παρεγενοντο εωσ κατεναντι ιεβουσ αυτη εστιν ιερουσαληµ και µετ′ αυτου ζευγοσ υποζυγιων 
επισεσαγµενων και η παλλακη αυτου µετ′ αυτου11ετι αυτων οντων κατα ιεβουσ και η ηµερα κεκλικυια 
σφοδρα και ειπεν το παιδαριον προσ τον κυριον αυτου δευρο δη και εκκλινωµεν εισ την πολιν του ιεβουσαιου 
ταυτην και αυλισθωµεν εν αυτη12και ειπεν ο κυριοσ αυτου προσ αυτον ου µη εκκλινω εισ πολιν αλλοτριου η 
ουκ εστιν εκ των υιων ισραηλ και παρελευσοµεθα εωσ γαβαα13και ειπεν τω παιδαριω αυτου δευρο και 
εισελθωµεν εισ ενα των τοπων και αυλισθωµεν εν γαβαα η εν ραµα14και παρηλθον και απηλθον εδυ γαρ ο 
ηλιοσ εχοµενα τησ γαβαα η εστιν του βενιαµιν15και εξεκλιναν εκει του εισελθειν καταλυσαι εν γαβαα και 
εισηλθον και εκαθισαν εν τη πλατεια τησ πολεωσ και ουκ εστιν ανηρ ο συναγων αυτουσ εισ τον οικον 
καταλυσαι16και ιδου ανηρ πρεσβυτησ εισηλθεν απο των εργων αυτου εκ του αγρου εσπερασ και ο ανηρ εξ 
ορουσ εφραιµ και αυτοσ παρωκει εν γαβαα και οι ανδρεσ του τοπου υιοι βενιαµιν17και αναβλεψασ τοισ 
οφθαλµοισ ειδεν τον ανδρα τον οδοιπορον εν τη πλατεια τησ πολεωσ και ειπεν ο ανηρ ο πρεσβυτησ που 
πορευη και ποθεν ερχη18και ειπεν προσ αυτον διαβαινοµεν ηµεισ εκ βηθλεεµ τησ ιουδα εωσ µηρων ορουσ του 
εφραιµ εγω δε εκειθεν ειµι και επορευθην εωσ βηθλεεµ ιουδα και εισ τον οικον µου εγω αποτρεχω και ουκ 
εστιν ανηρ συναγων µε εισ την οικιαν19και γε αχυρα και χορτασµατα υπαρχει τοισ ονοισ ηµων και γε αρτοσ 
και οινοσ υπαρχει µοι και τη δουλη σου και τω παιδαριω τοισ δουλοισ σου ουκ εστιν υστερηµα παντοσ 
πραγµατοσ20και ειπεν ο ανηρ ο πρεσβυτησ ειρηνη σοι πλην παν το υστερηµα σου επ′ εµε πλην εν τη πλατεια 
µη καταλυσησ21και εισηγαγεν αυτον εισ την οικιαν αυτου και παρεβαλεν τοισ υποζυγιοισ αυτου και 
ενιψαντο τουσ ποδασ αυτων και εφαγον και επιον22αυτων δε αγαθυνθεντων τη καρδια αυτων και ιδου οι 
ανδρεσ τησ πολεωσ υιοι παρανοµων περιεκυκλωσαν την οικιαν και εκρουσαν την θυραν και ειπαν προσ τον 
ανδρα τον κυριον τησ οικιασ τον πρεσβυτην λεγοντεσ εξαγαγε τον ανδρα τον εισελθοντα εισ την οικιαν σου 
ινα γνωµεν αυτον23και εξηλθεν προσ αυτουσ ο ανηρ ο κυριοσ τησ οικιασ και ειπεν προσ αυτουσ µηδαµωσ 
αδελφοι µη πονηρευσησθε δη µετα το εισεληλυθεναι τον ανδρα τουτον εισ την οικιαν µου µη ποιησητε την 
αφροσυνην ταυτην24ιδου η θυγατηρ µου η παρθενοσ και η παλλακη αυτου εξαξω δη αυτασ και ταπεινωσατε 
αυτασ και ποιησατε αυταισ το αγαθον εν οφθαλµοισ υµων και τω ανδρι τουτω µη ποιησητε το ρηµα τησ 
αφροσυνησ ταυτησ25και ουκ ηθελησαν οι ανδρεσ ακουσαι αυτου και επελαβετο ο ανηρ τησ παλλακησ αυτου 
και εξηγαγεν αυτην προσ αυτουσ εξω και εγνωσαν αυτην και ενεπαιξαν αυτη ολην την νυκτα εωσ το πρωι και 
εξαπεστειλαν αυτην αµα τω αναβαινειν τον ορθρον26και ηλθεν η γυνη το προσ πρωι και επεσεν παρα την 
θυραν του πυλωνοσ του οικου του ανδροσ ου ην ο κυριοσ αυτησ εκει εωσ ου διεφαυσεν27και ανεστη ο κυριοσ 
αυτησ το πρωι και ηνοιξεν τασ θυρασ του οικου και εξηλθεν του απελθειν την οδον αυτου και ιδου η γυνη η 
παλλακη αυτου πεπτωκυια παρα την θυραν και αι χειρεσ αυτησ επι το προθυρον28και ειπεν προσ αυτην 
αναστηθι και απελθωµεν και ουκ απεκριθη αυτω αλλα τεθνηκει και ανελαβεν αυτην επι το υποζυγιον και 
ανεστη ο ανηρ και απηλθεν εισ τον τοπον αυτου29και εισηλθεν εισ τον οικον αυτου και ελαβεν την µαχαιραν 
και επελαβετο τησ παλλακησ αυτου και εµελισεν αυτην κατα τα οστα αυτησ εισ δωδεκα µεριδασ και 
εξαπεστειλεν αυτασ εισ πασασ τασ φυλασ ισραηλ30και εγενετο πασ ο ορων ελεγεν ουτε εγενηθη ουτε ωφθη 
ουτωσ απο τησ ηµερασ αναβασεωσ υιων ισραηλ εξ αιγυπτου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και ενετειλατο τοισ 
ανδρασιν οισ εξαπεστειλεν λεγων ταδε ερειτε προσ παντα ανδρα ισραηλ ει γεγονεν κατα το ρηµα τουτο απο 
τησ ηµερασ αναβασεωσ υιων ισραηλ εξ αιγυπτου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ θεσθε δη εαυτοισ βουλην περι 
αυτησ και λαλησατε 

Chapter 20
1και εξηλθον παντεσ οι υιοι ισραηλ και εξεκκλησιασθη πασα η συναγωγη ωσ ανηρ εισ απο δαν και εωσ 
βηρσαβεε και γη γαλααδ προσ κυριον εισ µασσηφα2και εστη το κλιµα παντοσ του λαου πασαι αι φυλαι 
ισραηλ εν τη εκκλησια του λαου του θεου τετρακοσιαι χιλιαδεσ ανδρων πεζων σπωµενων ροµφαιαν3και 
ηκουσαν οι υιοι βενιαµιν οτι ανεβησαν οι υιοι ισραηλ προσ κυριον εισ µασσηφα και ειπαν οι υιοι ισραηλ 
λαλησατε που εγενετο η κακια αυτη4και απεκριθη ο ανηρ ο λευιτησ ο ανηρ τησ γυναικοσ τησ πεφονευµενησ 
και ειπεν εισ γαβαα τησ βενιαµιν ηλθον εγω και η παλλακη µου καταλυσαι5και ανεστησαν επ′ εµε οι ανδρεσ 
οι παρα τησ γαβαα και περιεκυκλωσαν επ′ εµε την οικιαν νυκτοσ και εµε ηθελησαν αποκτειναι και την 
παλλακην µου εταπεινωσαν και ενεπαιξαν αυτη και απεθανεν6και επελαβοµην τησ παλλακησ µου και 
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εµελισα αυτην και εξαπεστειλα εν παντι οριω κληρονοµιασ ισραηλ οτι εποιησαν αφροσυνην εν τω 
ισραηλ7ιδου παντεσ υµεισ οι υιοι ισραηλ δοτε εαυτοισ λογον και βουλην8και ανεστη πασ ο λαοσ ωσ ανηρ εισ 
λεγων ουκ εισελευσοµεθα ανηρ εισ το σκηνωµα αυτου και ουκ εκκλινουµεν ανηρ εισ τον οικον αυτου9και 
νυν τουτο το ρηµα ο ποιησοµεν τη γαβαα αναβησοµεθα επ′ αυτην εν κληρω10και ληµψοµεθα δεκα ανδρασ 
τοισ εκατον και εκατον τοισ χιλιοισ και χιλιουσ τοισ µυριοισ λαβειν επισιτισµον τω λαω τοισ 
εισπορευοµενοισ επιτελεσαι τη γαβαα του βενιαµιν κατα πασαν την αφροσυνην ην εποιησαν εν ισραηλ11και 
συνηχθη πασ ανηρ ισραηλ εκ των πολεων ωσ ανηρ εισ ερχοµενοι12και εξαπεστειλαν αι φυλαι ισραηλ ανδρασ 
εν παση φυλη βενιαµιν λεγοντεσ τισ η κακια αυτη η γενοµενη εν υµιν13και νυν δοτε τουσ ανδρασ τουσ 
ασεβεισ τουσ εν γαβαα τουσ υιουσ βελιαλ και θανατωσοµεν αυτουσ και εξαρουµεν κακιαν εξ ισραηλ και ουκ 
ηθελησαν οι υιοι βενιαµιν εισακουσαι τησ φωνησ των αδελφων αυτων των υιων ισραηλ14και συνηχθησαν οι 
υιοι βενιαµιν εκ των πολεων αυτων εισ γαβαα εξελθειν του πολεµησαι µετα υιων ισραηλ15και επεσκεπησαν οι 
υιοι βενιαµιν εν τη ηµερα εκεινη εκ των πολεων εικοσι και πεντε χιλιαδεσ ανδρων σπωµενων ροµφαιαν χωρισ 
των κατοικουντων την γαβαα ουτοι επεσκεπησαν επτακοσιοι ανδρεσ νεανισκοι εκλεκτοι16αµφοτεροδεξιοι 
παντεσ ουτοι σφενδονηται βαλλοντεσ λιθουσ προσ την τριχα και ου διαµαρτανοντεσ17και πασ ανηρ ισραηλ 
επεσκεπησαν χωρισ των υιων βενιαµιν τετρακοσιαι χιλιαδεσ ανδρων σπωµενων ροµφαιαν παντεσ ουτοι 
ανδρεσ πολεµισται18και ανεστησαν και ανεβησαν εισ βαιθηλ και επηρωτησαν εν τω θεω και ειπαν οι υιοι 
ισραηλ τισ αναβησεται ηµιν αφηγουµενοσ πολεµησαι µετα βενιαµιν και ειπεν κυριοσ ιουδασ αναβησεται 
αφηγουµενοσ19και ανεστησαν οι υιοι ισραηλ και παρενεβαλον επι την γαβαα20και εξηλθεν πασ ανηρ ισραηλ 
εισ πολεµον µετα βενιαµιν και παρεταξαντο µετ′ αυτων εισ πολεµον ανηρ ισραηλ προσ την γαβαα21και 
εξηλθον οι υιοι βενιαµιν εκ τησ πολεωσ και διεφθειραν εν ισραηλ εν τη ηµερα εκεινη δυο και εικοσι χιλιαδασ 
ανδρων επι την γην22και ενισχυσεν ανηρ ισραηλ και προσεθεντο παραταξασθαι πολεµον εν τω τοπω ω 
παρεταξαντο εκει εν τη ηµερα τη πρωτη23και ανεβησαν οι υιοι ισραηλ και εκλαυσαν ενωπιον κυριου εωσ 
εσπερασ και επηρωτησαν εν κυριω λεγοντεσ ει προσθω προσεγγισαι εισ πολεµον µετα βενιαµιν του αδελφου 
µου και ειπεν κυριοσ αναβητε προσ αυτον24και προσηλθοσαν οι υιοι ισραηλ προσ βενιαµιν εν τη ηµερα τη 
δευτερα25και εξηλθεν βενιαµιν εισ απαντησιν αυτων εκ τησ γαβαα εν τη ηµερα τη δευτερα και διεφθειρεν εκ 
του λαου οκτωκαιδεκα χιλιαδασ ανδρων επι την γην παντεσ ουτοι εσπασµενοι ροµφαιαν26και ανεβησαν 
παντεσ οι υιοι ισραηλ και πασ ο λαοσ και ηλθοσαν εισ βαιθηλ και εκλαυσαν εναντι κυριου και ενηστευσαν 
εν τη ηµερα εκεινη και ανηνεγκαν ολοκαυτωµατα σωτηριου εναντι κυριου27και επηρωτησαν οι υιοι ισραηλ 
εν κυριω και εκει η κιβωτοσ διαθηκησ κυριου εν ταισ ηµεραισ εκειναισ28και φινεεσ υιοσ ελεαζαρ υιου ααρων 
παρεστηκωσ ενωπιον αυτησ εν ταισ ηµεραισ εκειναισ λεγων ει προσθω ετι εξελθειν εισ πολεµον µετα υιων 
βενιαµιν του αδελφου µου η κοπασω και ειπεν κυριοσ αναβητε οτι αυριον παραδωσω αυτον εν χειρι σου29και 
εθηκαν οι υιοι ισραηλ ενεδρα εν τη γαβαα κυκλω30και εταξεν ισραηλ προσ τον βενιαµιν εν τη ηµερα τη τριτη 
και παρεταξαντο προσ γαβαα καθωσ απαξ και απαξ31και εξηλθον οι υιοι βενιαµιν εισ απαντησιν του λαου 
και εξειλκυσθησαν εκ τησ πολεωσ και ηρξαντο τυπτειν εκ του λαου καθωσ απαξ και απαξ εν ταισ οδοισ η 
εστιν µια αναβαινουσα εισ βαιθηλ και µια αναβαινουσα εισ γαβαα εν τω αγρω ωσει τριακοντα ανδρασ εν τω 
ισραηλ32και ειπαν οι υιοι βενιαµιν προσκοπτουσιν ενωπιον ηµων καθωσ εµπροσθεν και οι υιοι ισραηλ ειπαν 
φυγωµεν και εκσπασωµεν αυτουσ εκ τησ πολεωσ εισ τασ οδουσ33και πασ ανηρ ισραηλ ανεστη εκ του τοπου 
αυτου και παρεταξαντο εν βααλθαµαρ και το ενεδρον ισραηλ επαλαιεν εκ του τοπου αυτου απο δυσµων τησ 
γαβαα34και παρεγενοντο εξ εναντιασ τησ γαβαα δεκα χιλιαδεσ ανδρων εκλεκτων εκ παντοσ ισραηλ και ο 
πολεµοσ εβαρυνθη και αυτοι ουκ εγνωσαν οτι αφηπται αυτων η κακια35και ετροπωσεν κυριοσ τον βενιαµιν 
κατα προσωπον ισραηλ και διεφθειραν οι υιοι ισραηλ εν τω βενιαµιν εν τη ηµερα εκεινη εικοσι και πεντε 
χιλιαδασ και εκατον ανδρασ παντεσ ουτοι σπωµενοι ροµφαιαν36και ειδεν βενιαµιν οτι τετροπωται και εδωκεν 
ανηρ ισραηλ τω βενιαµιν τοπον οτι ηλπισαν επι το ενεδρον ο εταξαν προσ την γαβαα37και το ενεδρον 
ωρµησεν και εξεχυθησαν προσ την γαβαα και επορευθη το ενεδρον και επαταξαν ολην την πολιν εν στοµατι 
ροµφαιασ38και η συνταγη ην ανδρι ισραηλ προσ το ενεδρον του ανενεγκαι αυτουσ πυρσον του καπνου τησ 
πολεωσ39και ανεστρεψαν ανηρ ισραηλ εν τω πολεµω και βενιαµιν ηρκται του τυπτειν τραυµατιασ εν τω ανδρι 
ισραηλ ωσει τριακοντα ανδρασ οτι ειπαν πλην τροπουµενοσ τροπουται εναντιον ηµων καθωσ ο πολεµοσ ο 
εµπροσθεν40και ο πυρσοσ ηρξατο αναβαινειν εκ τησ πολεωσ στυλοσ καπνου και επεβλεψεν βενιαµιν οπισω 
αυτου και ιδου ανεβη συντελεια τησ πολεωσ εισ τον ουρανον41και ανηρ ισραηλ απεστρεψεν και εσπευσεν 
ανηρ βενιαµιν και ειδεν οτι ηπται αυτου η κακια42και εκλιναν ενωπιον ανδροσ ισραηλ εισ την οδον τησ 
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ερηµου και ο πολεµοσ κατεφθασεν αυτον και οι απο των πολεων διεφθειραν αυτον εν µεσω αυτων43και 
εκοψαν τον βενιαµιν καταπαυσαι αυτον καταπαυσιν και κατεπατησαν αυτον εωσ εξ εναντιασ τησ γαβαα απο 
ανατολων ηλιου44και επεσαν εκ του βενιαµιν οκτωκαιδεκα χιλιαδεσ ανδρων συν πασιν τουτοισ ανδρεσ 
δυνατοι45και εξεκλιναν και εφυγον εισ την ερηµον προσ την πετραν την ρεµµων και εκαλαµησαντο εν ταισ 
οδοισ πεντε χιλιαδασ ανδρων και προσεκολληθησαν οπισω αυτου εωσ γαδααµ και επαταξαν εξ αυτων 
δισχιλιουσ ανδρασ46και εγενοντο παντεσ οι πεπτωκοτεσ εν τω βενιαµιν εικοσι και πεντε χιλιαδεσ ανδρων 
σπωµενων ροµφαιαν εν τη ηµερα εκεινη συν πασι τουτοισ ανδρεσ δυνατοι47και εξεκλιναν και εφυγον εισ την 
ερηµον προσ την πετραν την ρεµµων εξακοσιοι ανδρεσ και εκαθισαν εν τη πετρα ρεµµων τετραµηνον48και 
ανηρ ισραηλ απεκλεισεν τουσ υιουσ βενιαµιν και επαταξαν αυτουσ εν στοµατι ροµφαιασ απο πολεωσ εξησ 
εωσ κτηνουσ εωσ παντοσ του ευρεθεντοσ εισ πασασ τασ πολεισ και τασ πολεισ τασ ευρεθεισασ εξαπεστειλαν 
εν πυρι 

Chapter 21
1και ανηρ ισραηλ ωµοσεν εν µασσηφα λεγων ανηρ εξ ηµων ου δωσει την θυγατερα αυτου τω βενιαµιν εισ 
γυναικα2και παρεγενοντο πασ ο λαοσ εισ µασσηφα και βαιθηλ και εκαθισαν εκει εωσ εσπερασ ενωπιον του 
θεου και επηραν την φωνην αυτων και εκλαυσαν κλαυθµον µεγαν3και ειπαν ινα τι κυριε ο θεοσ ισραηλ 
εγενηθη αυτη εν τω ισραηλ του επισκεπηναι σηµερον εν τω ισραηλ φυλην µιαν4και εγενετο εν τη επαυριον και 
ωρθρισεν ο λαοσ και ωκοδοµησαν εκει θυσιαστηριον και ανηνεγκαν ολοκαυτωµατα σωτηριου5και ειπαν οι 
υιοι ισραηλ τισ ο µη αναβασ εν τη εκκλησια εκ πασων φυλων ισραηλ προσ κυριον οτι ορκοσ µεγασ ην τω µη 
αναβαντι προσ κυριον εισ µασσηφα λεγοντεσ θανατω αποθανειται6και παρεκληθησαν οι υιοι ισραηλ περι 
βενιαµιν του αδελφου αυτων και ειπαν αφηρηται σηµερον φυλη µια εξ ισραηλ7τι ποιησωµεν αυτοισ τοισ 
υπολειφθεισιν εισ γυναικασ και ηµεισ ωµοσαµεν εν κυριω του µη δουναι αυτοισ απο των θυγατερων ηµων εισ 
γυναικασ8και ειπαν τισ µια των φυλων ισραηλ ητισ ουκ ανεβη προσ κυριον εισ µασσηφα και ιδου ουκ ηλθεν 
ανηρ εισ την παρεµβολην απο ιαβισ γαλααδ εισ την εκκλησιαν9και επεσκεπη ο λαοσ και ιδου ουκ εστιν εκει 
ανηρ απο των κατοικουντων ιαβισ γαλααδ10και απεστειλαν εκει η συναγωγη δωδεκα χιλιαδασ ανδρων απο 
των υιων τησ δυναµεωσ και ενετειλαντο αυτοισ λεγοντεσ πορευθητε και παταξατε παντασ τουσ 
κατοικουντασ ιαβισ γαλααδ εν στοµατι ροµφαιασ και τασ γυναικασ και τον λαον11και ουτοσ ο λογοσ ον 
ποιησετε παν αρσενικον και πασαν γυναικα γινωσκουσαν κοιτην αρσενοσ αναθεµατιειτε12και ευρον απο των 
κατοικουντων ιαβισ γαλααδ τετρακοσιασ νεανιδασ παρθενουσ αι ουκ εγνωσαν ανδρα εισ κοιτην αρσενοσ και 
ηγον αυτασ εισ την παρεµβολην εισ σηλω η εστιν εν γη χανααν13και απεστειλεν πασα η συναγωγη και 
ελαλησαν προσ βενιαµιν τον εν τη πετρα ρεµµων και εκαλεσαν αυτουσ εισ ειρηνην14και απεστρεψεν βενιαµιν 
προσ τουσ υιουσ ισραηλ εν τω καιρω εκεινω και εδωκαν αυτοισ τασ γυναικασ αιτινεσ ησαν εκ των γυναικων 
ιαβισ γαλααδ και ηρεσεν αυτοισ ουτωσ15και ο λαοσ παρεκληθη τω βενιαµιν οτι εποιησεν κυριοσ διακοπην εν 
ταισ φυλαισ ισραηλ16και ειπαν οι πρεσβυτεροι τησ συναγωγησ τι ποιησωµεν τοισ επιλοιποισ εισ γυναικασ οτι 
ηφανισται εκ του βενιαµιν γυνη17και ειπαν κληρονοµια διασεσωσµενη τω βενιαµιν και ου µη εξαλειφθη φυλη 
εξ ισραηλ18και ηµεισ ου δυνησοµεθα δουναι αυτοισ γυναικασ απο των θυγατερων ηµων οτι ωµοσαµεν οι υιοι 
ισραηλ λεγοντεσ επικαταρατοσ ο διδουσ γυναικα τω βενιαµιν19και ειπαν εορτη τω κυριω εν σηλω αφ′ ηµερων 
εισ ηµερασ η εστιν απο βορρα τησ βαιθηλ κατ′ ανατολασ ηλιου εν τη οδω τη αναβαινουση εκ βαιθηλ εισ 
σικιµα και απο νοτου του λιβανου τησ λεβωνα20και ενετειλαντο τοισ υιοισ βενιαµιν λεγοντεσ διελθατε και 
ενεδρευσατε εν τοισ αµπελωσιν21και οψεσθε και ιδου ωσ αν εξελθωσιν αι θυγατερεσ των κατοικουντων σηλω 
εν σηλω χορευσαι εν χοροισ και εξελευσεσθε απο των αµπελωνων και αρπασετε ανηρ εαυτω γυναικα απο των 
θυγατερων σηλω και απελευσεσθε εισ γην βενιαµιν22και εσται οταν ελθωσιν οι πατερεσ αυτων η οι αδελφοι 
αυτων κρινεσθαι προσ υµασ και ερουµεν προσ αυτουσ ελεησατε αυτουσ οτι ουκ ελαβον ανηρ γυναικα αυτου 
εν τω πολεµω ου γαρ υµεισ δεδωκατε αυτοισ κατα τον καιρον επληµµελησατε23και εποιησαν ουτωσ οι υιοι 
βενιαµιν και ελαβον γυναικασ κατα τον αριθµον αυτων απο των χορευουσων ασ διηρπασαν και απηλθον και 
απεστρεψαν επι την κληρονοµιαν αυτων και ωκοδοµησαν εαυτοισ πολεισ και κατωκησαν εν αυταισ24και 
περιεπατησαν εκειθεν οι υιοι ισραηλ εν τω καιρω εκεινω ανηρ εισ την φυλην αυτου και εισ την συγγενειαν 
αυτου και απηλθον εκειθεν ανηρ εισ την κληρονοµιαν αυτου25εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ουκ ην βασιλευσ εν 
ισραηλ ανηρ εκαστοσ το ευθεσ εν οφθαλµοισ αυτου εποιει . 
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Ruth

Chapter 1
1και εγενετο εν τω κρινειν τουσ κριτασ και εγενετο λιµοσ εν τη γη και επορευθη ανηρ απο βαιθλεεµ τησ ιουδα 
του παροικησαι εν αγρω µωαβ αυτοσ και η γυνη αυτου και οι υιοι αυτου2και ονοµα τω ανδρι αβιµελεχ και 
ονοµα τη γυναικι αυτου νωεµιν και ονοµα τοισ δυσιν υιοισ αυτου µααλων και χελαιων εφραθαιοι εκ βαιθλεεµ 
τησ ιουδα και ηλθοσαν εισ αγρον µωαβ και ησαν εκει3και απεθανεν αβιµελεχ ο ανηρ τησ νωεµιν και 
κατελειφθη αυτη και οι δυο υιοι αυτησ4και ελαβοσαν εαυτοισ γυναικασ µωαβιτιδασ ονοµα τη µια ορφα και 
ονοµα τη δευτερα ρουθ και κατωκησαν εκει ωσ δεκα ετη5και απεθανον και γε αµφοτεροι µααλων και χελαιων 
και κατελειφθη η γυνη απο του ανδροσ αυτησ και απο των δυο υιων αυτησ6και ανεστη αυτη και αι δυο 
νυµφαι αυτησ και απεστρεψαν εξ αγρου µωαβ οτι ηκουσαν εν αγρω µωαβ οτι επεσκεπται κυριοσ τον λαον 
αυτου δουναι αυτοισ αρτουσ7και εξηλθεν εκ του τοπου ου ην εκει και αι δυο νυµφαι αυτησ µετ′ αυτησ και 
επορευοντο εν τη οδω του επιστρεψαι εισ την γην ιουδα8και ειπεν νωεµιν ταισ νυµφαισ αυτησ πορευεσθε δη 
αποστραφητε εκαστη εισ οικον µητροσ αυτησ ποιησαι κυριοσ µεθ′ υµων ελεοσ καθωσ εποιησατε µετα των 
τεθνηκοτων και µετ′ εµου9δωη κυριοσ υµιν και ευροιτε αναπαυσιν εκαστη εν οικω ανδροσ αυτησ και 
κατεφιλησεν αυτασ και επηραν την φωνην αυτων και εκλαυσαν10και ειπαν αυτη µετα σου επιστρεφοµεν εισ 
τον λαον σου11και ειπεν νωεµιν επιστραφητε δη θυγατερεσ µου και ινα τι πορευεσθε µετ′ εµου µη ετι µοι υιοι 
εν τη κοιλια µου και εσονται υµιν εισ ανδρασ12επιστραφητε δη θυγατερεσ µου διοτι γεγηρακα του µη ειναι 
ανδρι οτι ειπα οτι εστιν µοι υποστασισ του γενηθηναι µε ανδρι και τεξοµαι υιουσ13µη αυτουσ προσδεξεσθε 
εωσ ου αδρυνθωσιν η αυτοισ κατασχεθησεσθε του µη γενεσθαι ανδρι µη δη θυγατερεσ µου οτι επικρανθη µοι 
υπερ υµασ οτι εξηλθεν εν εµοι χειρ κυριου14και επηραν την φωνην αυτων και εκλαυσαν ετι και κατεφιλησεν 
ορφα την πενθεραν αυτησ και επεστρεψεν εισ τον λαον αυτησ ρουθ δε ηκολουθησεν αυτη15και ειπεν νωεµιν 
προσ ρουθ ιδου ανεστρεψεν η συννυµφοσ σου προσ λαον αυτησ και προσ τουσ θεουσ αυτησ επιστραφητι δη 
και συ οπισω τησ συννυµφου σου16ειπεν δε ρουθ µη απαντησαι εµοι του καταλιπειν σε η αποστρεψαι οπισθεν 
σου οτι συ οπου εαν πορευθησ πορευσοµαι και ου εαν αυλισθησ αυλισθησοµαι ο λαοσ σου λαοσ µου και ο 
θεοσ σου θεοσ µου17και ου εαν αποθανησ αποθανουµαι κακει ταφησοµαι ταδε ποιησαι µοι κυριοσ και ταδε 
προσθειη οτι θανατοσ διαστελει ανα µεσον εµου και σου18ιδουσα δε νωεµιν οτι κραταιουται αυτη του 
πορευεσθαι µετ′ αυτησ εκοπασεν του λαλησαι προσ αυτην ετι19επορευθησαν δε αµφοτεραι εωσ του 
παραγενεσθαι αυτασ εισ βαιθλεεµ και ηχησεν πασα η πολισ επ′ αυταισ και ειπον αυτη εστιν νωεµιν20και 
ειπεν προσ αυτασ µη δη καλειτε µε νωεµιν καλεσατε µε πικραν οτι επικρανθη εν εµοι ο ικανοσ σφοδρα21εγω 
πληρησ επορευθην και κενην απεστρεψεν µε ο κυριοσ και ινα τι καλειτε µε νωεµιν και κυριοσ εταπεινωσεν µε 
και ο ικανοσ εκακωσεν µε22και επεστρεψεν νωεµιν και ρουθ η µωαβιτισ η νυµφη αυτησ επιστρεφουσα εξ 
αγρου µωαβ αυται δε παρεγενηθησαν εισ βαιθλεεµ εν αρχη θερισµου κριθων 

Chapter 2
1και τη νωεµιν ανηρ γνωριµοσ τω ανδρι αυτησ ο δε ανηρ δυνατοσ ισχυι εκ τησ συγγενειασ αβιµελεχ και 
ονοµα αυτω βοοσ2και ειπεν ρουθ η µωαβιτισ προσ νωεµιν πορευθω δη εισ αγρον και συναξω εν τοισ σταχυσιν 
κατοπισθεν ου εαν ευρω χαριν εν οφθαλµοισ αυτου ειπεν δε αυτη πορευου θυγατερ3και επορευθη και 
συνελεξεν εν τω αγρω κατοπισθεν των θεριζοντων και περιεπεσεν περιπτωµατι τη µεριδι του αγρου βοοσ του 
εκ συγγενειασ αβιµελεχ4και ιδου βοοσ ηλθεν εκ βαιθλεεµ και ειπεν τοισ θεριζουσιν κυριοσ µεθ′ υµων και 
ειπον αυτω ευλογησαι σε κυριοσ5και ειπεν βοοσ τω παιδαριω αυτου τω εφεστωτι επι τουσ θεριζοντασ τινοσ η 
νεανισ αυτη6και απεκριθη το παιδαριον το εφεστοσ επι τουσ θεριζοντασ και ειπεν η παισ η µωαβιτισ εστιν η 
αποστραφεισα µετα νωεµιν εξ αγρου µωαβ7και ειπεν συλλεξω δη και συναξω εν τοισ δραγµασιν οπισθεν των 
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θεριζοντων και ηλθεν και εστη απο πρωιθεν και εωσ εσπερασ ου κατεπαυσεν εν τω αγρω µικρον8και ειπεν 
βοοσ προσ ρουθ ουκ ηκουσασ θυγατερ µη πορευθησ εν αγρω συλλεξαι ετερω και συ ου πορευση εντευθεν ωδε 
κολληθητι µετα των κορασιων µου9οι οφθαλµοι σου εισ τον αγρον ου εαν θεριζωσιν και πορευση κατοπισθεν 
αυτων ιδου ενετειλαµην τοισ παιδαριοισ του µη αψασθαι σου και ο τι διψησεισ και πορευθηση εισ τα σκευη 
και πιεσαι οθεν αν υδρευωνται τα παιδαρια10και επεσεν επι προσωπον αυτησ και προσεκυνησεν επι την γην 
και ειπεν προσ αυτον τι οτι ευρον χαριν εν οφθαλµοισ σου του επιγνωναι µε και εγω ειµι ξενη11και απεκριθη 
βοοσ και ειπεν αυτη απαγγελια απηγγελη µοι οσα πεποιηκασ µετα τησ πενθερασ σου µετα το αποθανειν τον 
ανδρα σου και πωσ κατελιπεσ τον πατερα σου και την µητερα σου και την γην γενεσεωσ σου και επορευθησ 
προσ λαον ον ουκ ηδεισ εχθεσ και τριτησ12αποτεισαι κυριοσ την εργασιαν σου και γενοιτο ο µισθοσ σου 
πληρησ παρα κυριου θεου ισραηλ προσ ον ηλθεσ πεποιθεναι υπο τασ πτερυγασ αυτου13η δε ειπεν ευροιµι 
χαριν εν οφθαλµοισ σου κυριε οτι παρεκαλεσασ µε και οτι ελαλησασ επι καρδιαν τησ δουλησ σου και ιδου 
εγω εσοµαι ωσ µια των παιδισκων σου14και ειπεν αυτη βοοσ ηδη ωρα του φαγειν προσελθε ωδε και φαγεσαι 
των αρτων και βαψεισ τον ψωµον σου εν τω οξει και εκαθισεν ρουθ εκ πλαγιων των θεριζοντων και εβουνισεν 
αυτη βοοσ αλφιτον και εφαγεν και ενεπλησθη και κατελιπεν15και ανεστη του συλλεγειν και ενετειλατο βοοσ 
τοισ παιδαριοισ αυτου λεγων και γε ανα µεσον των δραγµατων συλλεγετω και µη καταισχυνητε αυτην16και 
βασταζοντεσ βασταξατε αυτη και γε παραβαλλοντεσ παραβαλειτε αυτη εκ των βεβουνισµενων και αφετε και 
συλλεξει και ουκ επιτιµησετε αυτη17και συνελεξεν εν τω αγρω εωσ εσπερασ και ερραβδισεν α συνελεξεν και 
εγενηθη ωσ οιφι κριθων18και ηρεν και εισηλθεν εισ την πολιν και ειδεν η πενθερα αυτησ α συνελεξεν και 
εξενεγκασα ρουθ εδωκεν αυτη α κατελιπεν εξ ων ενεπλησθη19και ειπεν αυτη η πενθερα αυτησ που συνελεξασ 
σηµερον και που εποιησασ ειη ο επιγνουσ σε ευλογηµενοσ και απηγγειλεν ρουθ τη πενθερα αυτησ που 
εποιησεν και ειπεν το ονοµα του ανδροσ µεθ′ ου εποιησα σηµερον βοοσ20και ειπεν νωεµιν τη νυµφη αυτησ 
ευλογητοσ εστιν τω κυριω οτι ουκ εγκατελιπεν το ελεοσ αυτου µετα των ζωντων και µετα των τεθνηκοτων και 
ειπεν αυτη νωεµιν εγγιζει ηµιν ο ανηρ εκ των αγχιστευοντων ηµασ εστιν21και ειπεν ρουθ προσ την πενθεραν 
αυτησ και γε οτι ειπεν προσ µε µετα των παιδαριων µου προσκολληθητι εωσ αν τελεσωσιν ολον τον αµητον οσ 
υπαρχει µοι22και ειπεν νωεµιν προσ ρουθ την νυµφην αυτησ αγαθον θυγατερ οτι επορευθησ µετα των 
κορασιων αυτου και ουκ απαντησονται σοι εν αγρω ετερω23και προσεκολληθη ρουθ τοισ κορασιοισ βοοσ 
συλλεγειν εωσ ου συνετελεσεν τον θερισµον των κριθων και των πυρων και εκαθισεν µετα τησ πενθερασ 
αυτησ 

Chapter 3
1ειπεν δε αυτη νωεµιν η πενθερα αυτησ θυγατερ ου µη ζητησω σοι αναπαυσιν ινα ευ γενηται σοι2και νυν ουχι 
βοοσ γνωριµοσ ηµων ου ησ µετα των κορασιων αυτου ιδου αυτοσ λικµα τον αλωνα των κριθων ταυτη τη 
νυκτι3συ δε λουση και αλειψη και περιθησεισ τον ιµατισµον σου επι σεαυτη και αναβηση επι τον αλω µη 
γνωρισθησ τω ανδρι εωσ ου συντελεσαι αυτον πιειν και φαγειν4και εσται εν τω κοιµηθηναι αυτον και γνωση 
τον τοπον οπου κοιµαται εκει και ελευση και αποκαλυψεισ τα προσ ποδων αυτου και κοιµηθηση και αυτοσ 
απαγγελει σοι α ποιησεισ5ειπεν δε ρουθ προσ αυτην παντα οσα εαν ειπησ ποιησω6και κατεβη εισ τον αλω και 
εποιησεν κατα παντα οσα ενετειλατο αυτη η πενθερα αυτησ7και εφαγεν βοοσ και ηγαθυνθη η καρδια αυτου 
και ηλθεν κοιµηθηναι εν µεριδι τησ στοιβησ η δε ηλθεν κρυφη και απεκαλυψεν τα προσ ποδων αυτου8εγενετο 
δε εν τω µεσονυκτιω και εξεστη ο ανηρ και εταραχθη και ιδου γυνη κοιµαται προσ ποδων αυτου9ειπεν δε τισ 
ει συ η δε ειπεν εγω ειµι ρουθ η δουλη σου και περιβαλεισ το πτερυγιον σου επι την δουλην σου οτι αγχιστευσ 
ει συ10και ειπεν βοοσ ευλογηµενη συ τω κυριω θεω θυγατερ οτι ηγαθυνασ το ελεοσ σου το εσχατον υπερ το 
πρωτον το µη πορευθηναι σε οπισω νεανιων ειτοι πτωχοσ ειτοι πλουσιοσ11και νυν θυγατερ µη φοβου παντα 
οσα εαν ειπησ ποιησω σοι οιδεν γαρ πασα φυλη λαου µου οτι γυνη δυναµεωσ ει συ12και οτι αληθωσ 
αγχιστευσ εγω ειµι και γε εστιν αγχιστευσ εγγιων υπερ εµε13αυλισθητι την νυκτα και εσται το πρωι εαν 
αγχιστευση σε αγαθον αγχιστευετω εαν δε µη βουληται αγχιστευσαι σε αγχιστευσω σε εγω ζη κυριοσ 
κοιµηθητι εωσ πρωι14και εκοιµηθη προσ ποδων αυτου εωσ πρωι η δε ανεστη προ του επιγνωναι ανδρα τον 
πλησιον αυτου και ειπεν βοοσ µη γνωσθητω οτι ηλθεν γυνη εισ τον αλωνα15και ειπεν αυτη φερε το περιζωµα 
το επανω σου και εκρατησεν αυτο και εµετρησεν εξ κριθων και επεθηκεν επ′ αυτην και εισηλθεν εισ την 
πολιν16και ρουθ εισηλθεν προσ την πενθεραν αυτησ η δε ειπεν τισ ει θυγατερ και ειπεν αυτη παντα οσα 
εποιησεν αυτη ο ανηρ17και ειπεν αυτη τα εξ των κριθων ταυτα εδωκεν µοι οτι ειπεν προσ µε µη εισελθησ κενη 
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προσ την πενθεραν σου18η δε ειπεν καθου θυγατερ εωσ του επιγνωναι σε πωσ ου πεσειται ρηµα ου γαρ µη 
ησυχαση ο ανηρ εωσ αν τελεση το ρηµα σηµερον 

Chapter 4
1και βοοσ ανεβη επι την πυλην και εκαθισεν εκει και ιδου ο αγχιστευτησ παρεπορευετο ον ειπεν βοοσ και 
ειπεν προσ αυτον βοοσ εκκλινασ καθισον ωδε κρυφιε και εξεκλινεν και εκαθισεν2και ελαβεν βοοσ δεκα 
ανδρασ απο των πρεσβυτερων τησ πολεωσ και ειπεν καθισατε ωδε και εκαθισαν3και ειπεν βοοσ τω αγχιστει 
την µεριδα του αγρου η εστιν του αδελφου ηµων του αβιµελεχ η δεδοται νωεµιν τη επιστρεφουση εξ αγρου 
µωαβ4καγω ειπα αποκαλυψω το ουσ σου λεγων κτησαι εναντιον των καθηµενων και εναντιον των 
πρεσβυτερων του λαου µου ει αγχιστευεισ αγχιστευε ει δε µη αγχιστευεισ αναγγειλον µοι και γνωσοµαι οτι 
ουκ εστιν παρεξ σου του αγχιστευσαι καγω ειµι µετα σε ο δε ειπεν εγω ειµι αγχιστευσω5και ειπεν βοοσ εν 
ηµερα του κτησασθαι σε τον αγρον εκ χειροσ νωεµιν και παρα ρουθ τησ µωαβιτιδοσ γυναικοσ του 
τεθνηκοτοσ και αυτην κτησασθαι σε δει ωστε αναστησαι το ονοµα του τεθνηκοτοσ επι τησ κληρονοµιασ 
αυτου6και ειπεν ο αγχιστευσ ου δυνησοµαι αγχιστευσαι εµαυτω µηποτε διαφθειρω την κληρονοµιαν µου 
αγχιστευσον σεαυτω την αγχιστειαν µου οτι ου δυνησοµαι αγχιστευσαι7και τουτο το δικαιωµα εµπροσθεν εν 
τω ισραηλ επι την αγχιστειαν και επι το ανταλλαγµα του στησαι παν λογον και υπελυετο ο ανηρ το υποδηµα 
αυτου και εδιδου τω πλησιον αυτου τω αγχιστευοντι την αγχιστειαν αυτου και τουτο ην µαρτυριον εν 
ισραηλ8και ειπεν ο αγχιστευσ τω βοοσ κτησαι σεαυτω την αγχιστειαν µου και υπελυσατο το υποδηµα αυτου 
και εδωκεν αυτω9και ειπεν βοοσ τοισ πρεσβυτεροισ και παντι τω λαω µαρτυρεσ υµεισ σηµερον οτι κεκτηµαι 
παντα τα του αβιµελεχ και παντα οσα υπαρχει τω χελαιων και τω µααλων εκ χειροσ νωεµιν10και γε ρουθ την 
µωαβιτιν την γυναικα µααλων κεκτηµαι εµαυτω εισ γυναικα του αναστησαι το ονοµα του τεθνηκοτοσ επι τησ 
κληρονοµιασ αυτου και ουκ εξολεθρευθησεται το ονοµα του τεθνηκοτοσ εκ των αδελφων αυτου και εκ τησ 
φυλησ λαου αυτου µαρτυρεσ υµεισ σηµερον11και ειποσαν πασ ο λαοσ οι εν τη πυλη µαρτυρεσ και οι 
πρεσβυτεροι ειποσαν δωη κυριοσ την γυναικα σου την εισπορευοµενην εισ τον οικον σου ωσ ραχηλ και ωσ 
λειαν αι ωκοδοµησαν αµφοτεραι τον οικον ισραηλ και εποιησαν δυναµιν εν εφραθα και εσται ονοµα εν 
βαιθλεεµ12και γενοιτο ο οικοσ σου ωσ ο οικοσ φαρεσ ον ετεκεν θαµαρ τω ιουδα εκ του σπερµατοσ ου δωσει 
κυριοσ σοι εκ τησ παιδισκησ ταυτησ13και ελαβεν βοοσ την ρουθ και εγενηθη αυτω εισ γυναικα και εισηλθεν 
προσ αυτην και εδωκεν αυτη κυριοσ κυησιν και ετεκεν υιον14και ειπαν αι γυναικεσ προσ νωεµιν ευλογητοσ 
κυριοσ οσ ου κατελυσε σοι σηµερον τον αγχιστεα και καλεσαι το ονοµα σου εν ισραηλ15και εσται σοι εισ 
επιστρεφοντα ψυχην και του διαθρεψαι την πολιαν σου οτι η νυµφη σου η αγαπησασα σε ετεκεν αυτον η 
εστιν αγαθη σοι υπερ επτα υιουσ16και ελαβεν νωεµιν το παιδιον και εθηκεν εισ τον κολπον αυτησ και εγενηθη 
αυτω εισ τιθηνον17και εκαλεσαν αυτου αι γειτονεσ ονοµα λεγουσαι ετεχθη υιοσ τη νωεµιν και εκαλεσαν το 
ονοµα αυτου ωβηδ ουτοσ πατηρ ιεσσαι πατροσ δαυιδ18και αυται αι γενεσεισ φαρεσ φαρεσ εγεννησεν τον 
εσρων19εσρων δε εγεννησεν τον αρραν και αρραν εγεννησεν τον αµιναδαβ20και αµιναδαβ εγεννησεν τον 
ναασσων και ναασσων εγεννησεν τον σαλµαν21και σαλµαν εγεννησεν τον βοοσ και βοοσ εγεννησεν τον 
ωβηδ22και ωβηδ εγεννησεν τον ιεσσαι και ιεσσαι εγεννησεν τον δαυιδ . 
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1Samuel

Chapter 1
1ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου υιου 
θοκε εν νασιβ εφραιµ2και τουτω δυο γυναικεσ ονοµα τη µια αννα και ονοµα τη δευτερα φεννανα και ην τη 
φεννανα παιδια και τη αννα ουκ ην παιδιον3και ανεβαινεν ο ανθρωποσ εξ ηµερων εισ ηµερασ εκ πολεωσ 
αυτου εξ αρµαθαιµ προσκυνειν και θυειν τω κυριω θεω σαβαωθ εισ σηλω και εκει ηλι και οι δυο υιοι αυτου 
οφνι και φινεεσ ιερεισ του κυριου4και εγενηθη ηµερα και εθυσεν ελκανα και εδωκεν τη φεννανα γυναικι 
αυτου και τοισ υιοισ αυτησ και ταισ θυγατρασιν αυτησ µεριδασ5και τη αννα εδωκεν µεριδα µιαν οτι ουκ ην 
αυτη παιδιον πλην οτι την ανναν ηγαπα ελκανα υπερ ταυτην και κυριοσ απεκλεισεν τα περι την µητραν 
αυτησ6οτι ουκ εδωκεν αυτη κυριοσ παιδιον κατα την θλιψιν αυτησ και κατα την αθυµιαν τησ θλιψεωσ αυτησ 
και ηθυµει δια τουτο οτι συνεκλεισεν κυριοσ τα περι την µητραν αυτησ του µη δουναι αυτη παιδιον7ουτωσ 
εποιει ενιαυτον κατ′ ενιαυτον εν τω αναβαινειν αυτην εισ οικον κυριου και ηθυµει και εκλαιεν και ουκ 
ησθιεν8και ειπεν αυτη ελκανα ο ανηρ αυτησ αννα και ειπεν αυτω ιδου εγω κυριε και ειπεν αυτη τι εστιν σοι 
οτι κλαιεισ και ινα τι ουκ εσθιεισ και ινα τι τυπτει σε η καρδια σου ουκ αγαθοσ εγω σοι υπερ δεκα τεκνα9και 
ανεστη αννα µετα το φαγειν αυτουσ εν σηλω και κατεστη ενωπιον κυριου και ηλι ο ιερευσ εκαθητο επι του 
διφρου επι των φλιων ναου κυριου10και αυτη κατωδυνοσ ψυχη και προσηυξατο προσ κυριον και κλαιουσα 
εκλαυσεν11και ηυξατο ευχην κυριω λεγουσα αδωναι κυριε ελωαι σαβαωθ εαν επιβλεπων επιβλεψησ επι την 
ταπεινωσιν τησ δουλησ σου και µνησθησ µου και δωσ τη δουλη σου σπερµα ανδρων και δωσω αυτον ενωπιον 
σου δοτον εωσ ηµερασ θανατου αυτου και οινον και µεθυσµα ου πιεται και σιδηροσ ουκ αναβησεται επι την 
κεφαλην αυτου12και εγενηθη οτε επληθυνεν προσευχοµενη ενωπιον κυριου και ηλι ο ιερευσ εφυλαξεν το 
στοµα αυτησ13και αυτη ελαλει εν τη καρδια αυτησ και τα χειλη αυτησ εκινειτο και φωνη αυτησ ουκ ηκουετο 
και ελογισατο αυτην ηλι εισ µεθυουσαν14και ειπεν αυτη το παιδαριον ηλι εωσ ποτε µεθυσθηση περιελου τον 
οινον σου και πορευου εκ προσωπου κυριου15και απεκριθη αννα και ειπεν ουχι κυριε γυνη η σκληρα ηµερα 
εγω ειµι και οινον και µεθυσµα ου πεπωκα και εκχεω την ψυχην µου ενωπιον κυριου16µη δωσ την δουλην σου 
εισ θυγατερα λοιµην οτι εκ πληθουσ αδολεσχιασ µου εκτετακα εωσ νυν17και απεκριθη ηλι και ειπεν αυτη 
πορευου εισ ειρηνην ο θεοσ ισραηλ δωη σοι παν αιτηµα σου ο ητησω παρ′ αυτου18και ειπεν ευρεν η δουλη 
σου χαριν εν οφθαλµοισ σου και επορευθη η γυνη εισ την οδον αυτησ και εισηλθεν εισ το καταλυµα αυτησ 
και εφαγεν µετα του ανδροσ αυτησ και επιεν και το προσωπον αυτησ ου συνεπεσεν ετι19και ορθριζουσιν το 
πρωι και προσκυνουσιν τω κυριω και πορευονται την οδον αυτων και εισηλθεν ελκανα εισ τον οικον αυτου 
αρµαθαιµ και εγνω την ανναν γυναικα αυτου και εµνησθη αυτησ κυριοσ20και συνελαβεν και εγενηθη τω 
καιρω των ηµερων και ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου σαµουηλ και ειπεν οτι παρα κυριου θεου 
σαβαωθ ητησαµην αυτον21και ανεβη ο ανθρωποσ ελκανα και πασ ο οικοσ αυτου θυσαι εν σηλωµ την θυσιαν 
των ηµερων και τασ ευχασ αυτου και πασασ τασ δεκατασ τησ γησ αυτου22και αννα ουκ ανεβη µετ′ αυτου οτι 
ειπεν τω ανδρι αυτησ εωσ του αναβηναι το παιδαριον εαν απογαλακτισω αυτο και οφθησεται τω προσωπω 
κυριου και καθησεται εκει εωσ αιωνοσ23και ειπεν αυτη ελκανα ο ανηρ αυτησ ποιει το αγαθον εν οφθαλµοισ 
σου καθου εωσ αν απογαλακτισησ αυτο αλλα στησαι κυριοσ το εξελθον εκ του στοµατοσ σου και εκαθισεν η 
γυνη και εθηλασεν τον υιον αυτησ εωσ αν απογαλακτιση αυτον24και ανεβη µετ′ αυτου εισ σηλωµ εν µοσχω 
τριετιζοντι και αρτοισ και οιφι σεµιδαλεωσ και νεβελ οινου και εισηλθεν εισ οικον κυριου εν σηλωµ και το 
παιδαριον µετ′ αυτων25και προσηγαγον ενωπιον κυριου και εσφαξεν ο πατηρ αυτου την θυσιαν ην εποιει εξ 
ηµερων εισ ηµερασ τω κυριω και προσηγαγεν το παιδαριον και εσφαξεν τον µοσχον και προσηγαγεν αννα η 
µητηρ του παιδαριου προσ ηλι26και ειπεν εν εµοι κυριε ζη η ψυχη σου εγω η γυνη η καταστασα ενωπιον σου 
εν τω προσευξασθαι προσ κυριον27υπερ του παιδαριου τουτου προσηυξαµην και εδωκεν µοι κυριοσ το αιτηµα 
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µου ο ητησαµην παρ′ αυτου28καγω κιχρω αυτον τω κυριω πασασ τασ ηµερασ ασ ζη αυτοσ χρησιν τω κυριω

Chapter 2
1και ειπεν εστερεωθη η καρδια µου εν κυριω υψωθη κερασ µου εν θεω µου επλατυνθη επι εχθρουσ το στοµα 
µου ευφρανθην εν σωτηρια σου2οτι ουκ εστιν αγιοσ ωσ κυριοσ και ουκ εστιν δικαιοσ ωσ ο θεοσ ηµων ουκ 
εστιν αγιοσ πλην σου3µη καυχασθε και µη λαλειτε υψηλα µη εξελθατω µεγαλορρηµοσυνη εκ του στοµατοσ 
υµων οτι θεοσ γνωσεων κυριοσ και θεοσ ετοιµαζων επιτηδευµατα αυτου4τοξον δυνατων ησθενησεν και 
ασθενουντεσ περιεζωσαντο δυναµιν5πληρεισ αρτων ηλαττωθησαν και οι πεινωντεσ παρηκαν γην οτι στειρα 
ετεκεν επτα και η πολλη εν τεκνοισ ησθενησεν6κυριοσ θανατοι και ζωογονει καταγει εισ αδου και 
αναγει7κυριοσ πτωχιζει και πλουτιζει ταπεινοι και ανυψοι8ανιστα απο γησ πενητα και απο κοπριασ εγειρει 
πτωχον καθισαι µετα δυναστων λαων και θρονον δοξησ κατακληρονοµων αυτοισ9διδουσ ευχην τω ευχοµενω 
και ευλογησεν ετη δικαιου οτι ουκ εν ισχυι δυνατοσ ανηρ10κυριοσ ασθενη ποιησει αντιδικον αυτου κυριοσ 
αγιοσ µη καυχασθω ο φρονιµοσ εν τη φρονησει αυτου και µη καυχασθω ο δυνατοσ εν τη δυναµει αυτου και 
µη καυχασθω ο πλουσιοσ εν τω πλουτω αυτου αλλ′ η εν τουτω καυχασθω ο καυχωµενοσ συνιειν και 
γινωσκειν τον κυριον και ποιειν κριµα και δικαιοσυνην εν µεσω τησ γησ κυριοσ ανεβη εισ ουρανουσ και 
εβροντησεν αυτοσ κρινει ακρα γησ και διδωσιν ισχυν τοισ βασιλευσιν ηµων και υψωσει κερασ χριστου 
αυτου11και κατελιπον αυτον εκει ενωπιον κυριου και απηλθον εισ αρµαθαιµ και το παιδαριον ην λειτουργων 
τω προσωπω κυριου ενωπιον ηλι του ιερεωσ12και οι υιοι ηλι του ιερεωσ υιοι λοιµοι ουκ ειδοτεσ τον 
κυριον13και το δικαιωµα του ιερεωσ παρα του λαου παντοσ του θυοντοσ και ηρχετο το παιδαριον του ιερεωσ 
ωσ αν ηψηθη το κρεασ και κρεαγρα τριοδουσ εν τη χειρι αυτου14και επαταξεν αυτην εισ τον λεβητα τον 
µεγαν η εισ το χαλκιον η εισ την κυθραν παν ο εαν ανεβη εν τη κρεαγρα ελαµβανεν εαυτω ο ιερευσ κατα ταδε 
εποιουν παντι ισραηλ τοισ ερχοµενοισ θυσαι κυριω εν σηλωµ15και πριν θυµιαθηναι το στεαρ ηρχετο το 
παιδαριον του ιερεωσ και ελεγεν τω ανδρι τω θυοντι δοσ κρεασ οπτησαι τω ιερει και ου µη λαβω παρα σου 
εφθον εκ του λεβητοσ16και ελεγεν ο ανηρ ο θυων θυµιαθητω πρωτον ωσ καθηκει το στεαρ και λαβε σεαυτω εκ 
παντων ων επιθυµει η ψυχη σου και ειπεν ουχι οτι νυν δωσεισ και εαν µη ληµψοµαι κραταιωσ17και ην η 
αµαρτια των παιδαριων ενωπιον κυριου µεγαλη σφοδρα οτι ηθετουν την θυσιαν κυριου18και σαµουηλ ην 
λειτουργων ενωπιον κυριου παιδαριον περιεζωσµενον εφουδ βαρ19και διπλοι+δα µικραν εποιησεν αυτω η 
µητηρ αυτου και ανεφερεν αυτω εξ ηµερων εισ ηµερασ εν τω αναβαινειν αυτην µετα του ανδροσ αυτησ θυσαι 
την θυσιαν των ηµερων20και ευλογησεν ηλι τον ελκανα και την γυναικα αυτου λεγων αποτεισαι σοι κυριοσ 
σπερµα εκ τησ γυναικοσ ταυτησ αντι του χρεουσ ου εχρησασ τω κυριω και απηλθεν ο ανθρωποσ εισ τον 
τοπον αυτου21και επεσκεψατο κυριοσ την ανναν και ετεκεν ετι τρεισ υιουσ και δυο θυγατερασ και 
εµεγαλυνθη το παιδαριον σαµουηλ ενωπιον κυριου22και ηλι πρεσβυτησ σφοδρα και ηκουσεν α εποιουν οι 
υιοι αυτου τοισ υιοισ ισραηλ23και ειπεν αυτοισ ινα τι ποιειτε κατα το ρηµα τουτο ο εγω ακουω εκ στοµατοσ 
παντοσ του λαου κυριου24µη τεκνα οτι ουκ αγαθη η ακοη ην εγω ακουω µη ποιειτε ουτωσ οτι ουκ αγαθαι αι 
ακοαι ασ εγω ακουω του µη δουλευειν λαον θεω25εαν αµαρτανων αµαρτη ανηρ εισ ανδρα και προσευξονται 
υπερ αυτου προσ κυριον και εαν τω κυριω αµαρτη τισ προσευξεται υπερ αυτου και ουκ ηκουον τησ φωνησ 
του πατροσ αυτων οτι βουλοµενοσ εβουλετο κυριοσ διαφθειραι αυτουσ26και το παιδαριον σαµουηλ 
επορευετο και εµεγαλυνετο και αγαθον και µετα κυριου και µετα ανθρωπων27και ηλθεν ανθρωποσ θεου προσ 
ηλι και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ αποκαλυφθεισ απεκαλυφθην προσ οικον πατροσ σου οντων αυτων εν γη 
αιγυπτω δουλων τω οικω φαραω28και εξελεξαµην τον οικον του πατροσ σου εκ παντων των σκηπτρων ισραηλ 
εµοι ιερατευειν και αναβαινειν επι θυσιαστηριον µου και θυµιαν θυµιαµα και αιρειν εφουδ και εδωκα τω 
οικω του πατροσ σου τα παντα του πυροσ υιων ισραηλ εισ βρωσιν29και ινα τι επεβλεψασ επι το θυµιαµα µου 
και εισ την θυσιαν µου αναιδει οφθαλµω και εδοξασασ τουσ υιουσ σου υπερ εµε ενευλογεισθαι απαρχησ 
πασησ θυσιασ ισραηλ εµπροσθεν µου30δια τουτο ταδε ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ειπα ο οικοσ σου και ο 
οικοσ του πατροσ σου διελευσεται ενωπιον µου εωσ αιωνοσ και νυν φησιν κυριοσ µηδαµωσ εµοι οτι αλλ′ η 
τουσ δοξαζοντασ µε δοξασω και ο εξουθενων µε ατιµωθησεται31ιδου ηµεραι ερχονται και εξολεθρευσω το 
σπερµα σου και το σπερµα οικου πατροσ σου32και ουκ εσται σου πρεσβυτησ εν οικω µου πασασ τασ 
ηµερασ33και ανδρα ουκ εξολεθρευσω σοι απο του θυσιαστηριου µου εκλιπειν τουσ οφθαλµουσ αυτου και 
καταρρειν την ψυχην αυτου και πασ περισσευων οικου σου πεσουνται εν ροµφαια ανδρων34και τουτο σοι το 
σηµειον ο ηξει επι τουσ δυο υιουσ σου τουτουσ οφνι και φινεεσ εν ηµερα µια αποθανουνται αµφοτεροι35και 

http://spindleworks.com/septuagint/1Samuel.htm (2 of 26) [23/08/2004 04:53:19 p.m.]



1Samuel - Septuagint

αναστησω εµαυτω ιερεα πιστον οσ παντα τα εν τη καρδια µου και τα εν τη ψυχη µου ποιησει και οικοδοµησω 
αυτω οικον πιστον και διελευσεται ενωπιον χριστου µου πασασ τασ ηµερασ36και εσται ο περισσευων εν οικω 
σου ηξει προσκυνειν αυτω οβολου αργυριου λεγων παραρριψον µε επι µιαν των ιερατειων σου φαγειν αρτον

Chapter 3
1και το παιδαριον σαµουηλ ην λειτουργων τω κυριω ενωπιον ηλι του ιερεωσ και ρηµα κυριου ην τιµιον εν 
ταισ ηµεραισ εκειναισ ουκ ην ορασισ διαστελλουσα2και εγενετο εν τη ηµερα εκεινη και ηλι εκαθευδεν εν τω 
τοπω αυτου και οι οφθαλµοι αυτου ηρξαντο βαρυνεσθαι και ουκ ηδυνατο βλεπειν3και ο λυχνοσ του θεου πριν 
επισκευασθηναι και σαµουηλ εκαθευδεν εν τω ναω ου η κιβωτοσ του θεου4και εκαλεσεν κυριοσ σαµουηλ 
σαµουηλ και ειπεν ιδου εγω5και εδραµεν προσ ηλι και ειπεν ιδου εγω οτι κεκληκασ µε και ειπεν ου κεκληκα σε 
αναστρεφε καθευδε και ανεστρεψεν και εκαθευδεν6και προσεθετο κυριοσ και εκαλεσεν σαµουηλ σαµουηλ 
και επορευθη προσ ηλι το δευτερον και ειπεν ιδου εγω οτι κεκληκασ µε και ειπεν ου κεκληκα σε αναστρεφε 
καθευδε7και σαµουηλ πριν η γνωναι θεον και αποκαλυφθηναι αυτω ρηµα κυριου8και προσεθετο κυριοσ 
καλεσαι σαµουηλ εν τριτω και ανεστη και επορευθη προσ ηλι και ειπεν ιδου εγω οτι κεκληκασ µε και 
εσοφισατο ηλι οτι κυριοσ κεκληκεν το παιδαριον9και ειπεν αναστρεφε καθευδε τεκνον και εσται εαν καλεση 
σε και ερεισ λαλει κυριε οτι ακουει ο δουλοσ σου και επορευθη σαµουηλ και εκοιµηθη εν τω τοπω αυτου10και 
ηλθεν κυριοσ και κατεστη και εκαλεσεν αυτον ωσ απαξ και απαξ και ειπεν σαµουηλ λαλει οτι ακουει ο 
δουλοσ σου11και ειπεν κυριοσ προσ σαµουηλ ιδου εγω ποιω τα ρηµατα µου εν ισραηλ ωστε παντοσ 
ακουοντοσ αυτα ηχησει αµφοτερα τα ωτα αυτου12εν τη ηµερα εκεινη επεγερω επι ηλι παντα οσα ελαλησα εισ 
τον οικον αυτου αρξοµαι και επιτελεσω13και ανηγγελκα αυτω οτι εκδικω εγω τον οικον αυτου εωσ αιωνοσ εν 
αδικιαισ υιων αυτου οτι κακολογουντεσ θεον υιοι αυτου και ουκ ενουθετει αυτουσ και ουδ′ ουτωσ14ωµοσα 
τω οικω ηλι ει εξιλασθησεται αδικια οικου ηλι εν θυµιαµατι και εν θυσιαισ εωσ αιωνοσ15και κοιµαται 
σαµουηλ εωσ πρωι και ωρθρισεν το πρωι και ηνοιξεν τασ θυρασ οικου κυριου και σαµουηλ εφοβηθη 
απαγγειλαι την ορασιν τω ηλι16και ειπεν ηλι προσ σαµουηλ σαµουηλ τεκνον και ειπεν ιδου εγω17και ειπεν τι 
το ρηµα το λαληθεν προσ σε µη δη κρυψησ απ′ εµου ταδε ποιησαι σοι ο θεοσ και ταδε προσθειη εαν κρυψησ 
απ′ εµου ρηµα εκ παντων των λογων των λαληθεντων σοι εν τοισ ωσιν σου18και απηγγειλεν σαµουηλ παντασ 
τουσ λογουσ και ουκ εκρυψεν απ′ αυτου και ειπεν ηλι κυριοσ αυτοσ το αγαθον ενωπιον αυτου ποιησει19και 
εµεγαλυνθη σαµουηλ και ην κυριοσ µετ′ αυτου και ουκ επεσεν απο παντων των λογων αυτου επι την γην20και 
εγνωσαν πασ ισραηλ απο δαν και εωσ βηρσαβεε οτι πιστοσ σαµουηλ εισ προφητην τω κυριω21και προσεθετο 
κυριοσ δηλωθηναι εν σηλωµ οτι απεκαλυφθη κυριοσ προσ σαµουηλ και επιστευθη σαµουηλ προφητησ 
γενεσθαι τω κυριω εισ παντα ισραηλ απ′ ακρων τησ γησ και εωσ ακρων και ηλι πρεσβυτησ σφοδρα και οι υιοι 
αυτου πορευοµενοι επορευοντο και πονηρα η οδοσ αυτων ενωπιον κυριου

Chapter 4
1και εγενηθη εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και συναθροιζονται αλλοφυλοι εισ πολεµον επι ισραηλ και εξηλθεν 
ισραηλ εισ απαντησιν αυτοισ εισ πολεµον και παρεµβαλλουσιν επι αβενεζερ και οι αλλοφυλοι 
παρεµβαλλουσιν εν αφεκ2και παρατασσονται οι αλλοφυλοι εισ πολεµον επι ισραηλ και εκλινεν ο πολεµοσ και 
επταισεν ανηρ ισραηλ ενωπιον αλλοφυλων και επληγησαν εν τη παραταξει εν αγρω τεσσαρεσ χιλιαδεσ 
ανδρων3και ηλθεν ο λαοσ εισ την παρεµβολην και ειπαν οι πρεσβυτεροι ισραηλ κατα τι επταισεν ηµασ 
κυριοσ σηµερον ενωπιον αλλοφυλων λαβωµεν την κιβωτον του θεου ηµων εκ σηλωµ και εξελθετω εν µεσω 
ηµων και σωσει ηµασ εκ χειροσ εχθρων ηµων4και απεστειλεν ο λαοσ εισ σηλωµ και αιρουσιν εκειθεν την 
κιβωτον κυριου καθηµενου χερουβιµ και αµφοτεροι οι υιοι ηλι µετα τησ κιβωτου οφνι και φινεεσ5και εγενηθη 
ωσ ηλθεν κιβωτοσ κυριου εισ την παρεµβολην και ανεκραξεν πασ ισραηλ φωνη µεγαλη και ηχησεν η γη6και 
ηκουσαν οι αλλοφυλοι τησ κραυγησ και ειπον οι αλλοφυλοι τισ η κραυγη η µεγαλη αυτη εν παρεµβολη των 
εβραιων και εγνωσαν οτι κιβωτοσ κυριου ηκει εισ την παρεµβολην7και εφοβηθησαν οι αλλοφυλοι και ειπον 
ουτοι οι θεοι ηκασιν προσ αυτουσ εισ την παρεµβολην ουαι ηµιν εξελου ηµασ κυριε σηµερον οτι ου γεγονεν 
τοιαυτη εχθεσ και τριτην8ουαι ηµιν τισ εξελειται ηµασ εκ χειροσ των θεων των στερεων τουτων ουτοι οι θεοι 
οι παταξαντεσ την αιγυπτον εν παση πληγη και εν τη ερηµω9κραταιουσθε και γινεσθε εισ ανδρασ αλλοφυλοι 
µηποτε δουλευσητε τοισ εβραιοισ καθωσ εδουλευσαν ηµιν και εσεσθε εισ ανδρασ και πολεµησατε 
αυτουσ10και επολεµησαν αυτουσ και πταιει ανηρ ισραηλ και εφυγεν εκαστοσ εισ σκηνωµα αυτου και εγενετο 
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πληγη µεγαλη σφοδρα και επεσαν εξ ισραηλ τριακοντα χιλιαδεσ ταγµατων11και κιβωτοσ θεου εληµφθη και 
αµφοτεροι υιοι ηλι απεθανον οφνι και φινεεσ12και εδραµεν ανηρ ιεµιναιοσ εκ τησ παραταξεωσ και ηλθεν εισ 
σηλωµ εν τη ηµερα εκεινη και τα ιµατια αυτου διερρηγοτα και γη επι τησ κεφαλησ αυτου13και ηλθεν και ιδου 
ηλι εκαθητο επι του διφρου παρα την πυλην σκοπευων την οδον οτι ην η καρδια αυτου εξεστηκυια περι τησ 
κιβωτου του θεου και ο ανθρωποσ εισηλθεν εισ την πολιν απαγγειλαι και ανεβοησεν η πολισ14και ηκουσεν 
ηλι την φωνην τησ βοησ και ειπεν τισ η βοη τησ φωνησ ταυτησ και ο ανθρωποσ σπευσασ εισηλθεν και 
απηγγειλεν τω ηλι15και ηλι υιοσ ενενηκοντα ετων και οι οφθαλµοι αυτου επανεστησαν και ουκ εβλεπεν και 
ειπεν ηλι τοισ ανδρασιν τοισ περιεστηκοσιν αυτω τισ η φωνη του ηχουσ τουτου16και ο ανηρ σπευσασ 
προσηλθεν προσ ηλι και ειπεν αυτω εγω ειµι ο ηκων εκ τησ παρεµβολησ καγω πεφευγα εκ τησ παραταξεωσ 
σηµερον και ειπεν τι το γεγονοσ ρηµα τεκνον17και απεκριθη το παιδαριον και ειπεν πεφευγεν ανηρ ισραηλ εκ 
προσωπου αλλοφυλων και εγενετο πληγη µεγαλη εν τω λαω και αµφοτεροι οι υιοι σου τεθνηκασιν και η 
κιβωτοσ του θεου εληµφθη18και εγενετο ωσ εµνησθη τησ κιβωτου του θεου και επεσεν απο του διφρου 
οπισθιωσ εχοµενοσ τησ πυλησ και συνετριβη ο νωτοσ αυτου και απεθανεν οτι πρεσβυτησ ο ανθρωποσ και 
βαρυσ και αυτοσ εκρινεν τον ισραηλ εικοσι ετη19και νυµφη αυτου γυνη φινεεσ συνειληφυια του τεκειν και 
ηκουσεν την αγγελιαν οτι εληµφθη η κιβωτοσ του θεου και οτι τεθνηκεν ο πενθεροσ αυτησ και ο ανηρ αυτησ 
και ωκλασεν και ετεκεν οτι επεστραφησαν επ′ αυτην ωδινεσ αυτησ20και εν τω καιρω αυτησ αποθνησκει και 
ειπον αυτη αι γυναικεσ αι παρεστηκυιαι αυτη µη φοβου οτι υιον τετοκασ και ουκ απεκριθη και ουκ ενοησεν η 
καρδια αυτησ21και εκαλεσεν το παιδαριον ουαι βαρχαβωθ υπερ τησ κιβωτου του θεου και υπερ του πενθερου 
αυτησ και υπερ του ανδροσ αυτησ22και ειπαν απωκισται δοξα ισραηλ εν τω ληµφθηναι την κιβωτον κυριου

Chapter 5
1και αλλοφυλοι ελαβον την κιβωτον του θεου και εισηνεγκαν αυτην εξ αβεννεζερ εισ αζωτον2και ελαβον 
αλλοφυλοι την κιβωτον κυριου και εισηνεγκαν αυτην εισ οικον δαγων και παρεστησαν αυτην παρα 
δαγων3και ωρθρισαν οι αζωτιοι και εισηλθον εισ οικον δαγων και ειδον και ιδου δαγων πεπτωκωσ επι 
προσωπον αυτου ενωπιον κιβωτου του θεου και ηγειραν τον δαγων και κατεστησαν εισ τον τοπον αυτου και 
εβαρυνθη χειρ κυριου επι τουσ αζωτιουσ και εβασανισεν αυτουσ και επαταξεν αυτουσ εισ τασ εδρασ αυτων 
την αζωτον και τα ορια αυτησ4και εγενετο οτε ωρθρισαν το πρωι και ιδου δαγων πεπτωκωσ επι προσωπον 
αυτου ενωπιον κιβωτου διαθηκησ κυριου και η κεφαλη δαγων και αµφοτερα τα ιχνη χειρων αυτου αφηρηµενα 
επι τα εµπροσθια αµαφεθ εκαστον και αµφοτεροι οι καρποι των χειρων αυτου πεπτωκοτεσ επι το προθυρον 
πλην η ραχισ δαγων υπελειφθη5δια τουτο ουκ επιβαινουσιν οι ιερεισ δαγων και πασ ο εισπορευοµενοσ εισ 
οικον δαγων επι βαθµον οικου δαγων εν αζωτω εωσ τησ ηµερασ ταυτησ οτι υπερβαινοντεσ υπερβαινουσιν6και 
εβαρυνθη χειρ κυριου επι αζωτον και επηγαγεν αυτοισ και εξεζεσεν αυτοισ εισ τασ ναυσ και µεσον τησ 
χωρασ αυτησ ανεφυησαν µυεσ και εγενετο συγχυσισ θανατου µεγαλη εν τη πολει7και ειδον οι ανδρεσ αζωτου 
οτι ουτωσ και λεγουσιν οτι ου καθησεται κιβωτοσ του θεου ισραηλ µεθ′ ηµων οτι σκληρα χειρ αυτου εφ′ ηµασ 
και επι δαγων θεον ηµων8και αποστελλουσιν και συναγουσιν τουσ σατραπασ των αλλοφυλων προσ αυτουσ 
και λεγουσιν τι ποιησωµεν κιβωτω θεου ισραηλ και λεγουσιν οι γεθθαιοι µετελθετω κιβωτοσ του θεου προσ 
ηµασ και µετηλθεν κιβωτοσ του θεου εισ γεθθα9και εγενηθη µετα το µετελθειν αυτην και γινεται χειρ κυριου 
εν τη πολει ταραχοσ µεγασ σφοδρα και επαταξεν τουσ ανδρασ τησ πολεωσ απο µικρου εωσ µεγαλου και 
επαταξεν αυτουσ εισ τασ εδρασ αυτων και εποιησαν εαυτοισ οι γεθθαιοι εδρασ10και εξαποστελλουσιν την 
κιβωτον του θεου εισ ασκαλωνα και εγενηθη ωσ εισηλθεν κιβωτοσ θεου εισ ασκαλωνα και εβοησαν οι 
ασκαλωνιται λεγοντεσ τι απεστρεψατε προσ ηµασ την κιβωτον του θεου ισραηλ θανατωσαι ηµασ και τον 
λαον ηµων11και εξαποστελλουσιν και συναγουσιν τουσ σατραπασ των αλλοφυλων και ειπον εξαποστειλατε 
την κιβωτον του θεου ισραηλ και καθισατω εισ τον τοπον αυτησ και ου µη θανατωση ηµασ και τον λαον 
ηµων οτι εγενηθη συγχυσισ θανατου εν ολη τη πολει βαρεια σφοδρα ωσ εισηλθεν κιβωτοσ θεου ισραηλ 
εκει12και οι ζωντεσ και ουκ αποθανοντεσ επληγησαν εισ τασ εδρασ και ανεβη η κραυγη τησ πολεωσ εισ τον 
ουρανον

Chapter 6
1και ην η κιβωτοσ εν αγρω των αλλοφυλων επτα µηνασ και εξεζεσεν η γη αυτων µυασ2και καλουσιν 
αλλοφυλοι τουσ ιερεισ και τουσ µαντεισ και τουσ επαοιδουσ αυτων λεγοντεσ τι ποιησωµεν τη κιβωτω κυριου 
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γνωρισατε ηµιν εν τινι αποστελουµεν αυτην εισ τον τοπον αυτησ3και ειπαν ει εξαπεστελλετε υµεισ την 
κιβωτον διαθηκησ κυριου θεου ισραηλ µη δη εξαποστειλητε αυτην κενην αλλα αποδιδοντεσ αποδοτε αυτη 
τησ βασανου και τοτε ιαθησεσθε και εξιλασθησεται υµιν µη ουκ αποστη η χειρ αυτου αφ′ υµων4και λεγουσιν 
τι το τησ βασανου αποδωσοµεν αυτη και ειπαν κατ′ αριθµον των σατραπων των αλλοφυλων πεντε εδρασ 
χρυσασ οτι πταισµα εν υµιν και τοισ αρχουσιν υµων και τω λαω5και µυσ χρυσουσ οµοιωµα των µυων υµων 
των διαφθειροντων την γην και δωσετε τω κυριω δοξαν οπωσ κουφιση την χειρα αυτου αφ′ υµων και απο των 
θεων υµων και απο τησ γησ υµων6και ινα τι βαρυνετε τασ καρδιασ υµων ωσ εβαρυνεν αιγυπτοσ και φαραω 
την καρδιαν αυτων ουχι οτε ενεπαιξεν αυτοισ εξαπεστειλαν αυτουσ και απηλθον7και νυν λαβετε και 
ποιησατε αµαξαν καινην και δυο βοασ πρωτοτοκουσασ ανευ των τεκνων και ζευξατε τασ βοασ εν τη αµαξη 
και απαγαγετε τα τεκνα απο οπισθεν αυτων εισ οικον8και ληµψεσθε την κιβωτον και θησετε αυτην επι την 
αµαξαν και τα σκευη τα χρυσα αποδωσετε αυτη τησ βασανου και θησετε εν θεµατι βερσεχθαν εκ µερουσ 
αυτησ και εξαποστελειτε αυτην και απελασατε αυτην και απελευσεται9και οψεσθε ει εισ οδον οριων αυτησ 
πορευσεται κατα βαιθσαµυσ αυτοσ πεποιηκεν ηµιν την κακιαν ταυτην την µεγαλην και εαν µη και 
γνωσοµεθα οτι ου χειρ αυτου ηπται ηµων αλλα συµπτωµα τουτο γεγονεν ηµιν10και εποιησαν οι αλλοφυλοι 
ουτωσ και ελαβον δυο βοασ πρωτοτοκουσασ και εζευξαν αυτασ εν τη αµαξη και τα τεκνα αυτων 
απεκωλυσαν εισ οικον11και εθεντο την κιβωτον επι την αµαξαν και το θεµα εργαβ και τουσ µυσ τουσ 
χρυσουσ12και κατευθυναν αι βοεσ εν τη οδω εισ οδον βαιθσαµυσ εν τριβω ενι επορευοντο και εκοπιων και ου 
µεθισταντο δεξια ουδε αριστερα και οι σατραπαι των αλλοφυλων επορευοντο οπισω αυτησ εωσ οριων 
βαιθσαµυσ13και οι εν βαιθσαµυσ εθεριζον θερισµον πυρων εν κοιλαδι και ηραν οφθαλµουσ αυτων και ειδον 
κιβωτον κυριου και ηυφρανθησαν εισ απαντησιν αυτησ14και η αµαξα εισηλθεν εισ αγρον ωσηε τον εν 
βαιθσαµυσ και εστησαν εκει παρ′ αυτη λιθον µεγαν και σχιζουσιν τα ξυλα τησ αµαξησ και τασ βοασ 
ανηνεγκαν εισ ολοκαυτωσιν τω κυριω15και οι λευιται ανηνεγκαν την κιβωτον του κυριου και το θεµα εργαβ 
µετ′ αυτησ και τα επ′ αυτησ σκευη τα χρυσα και εθεντο επι του λιθου του µεγαλου και οι ανδρεσ βαιθσαµυσ 
ανηνεγκαν ολοκαυτωσεισ και θυσιασ εν τη ηµερα εκεινη τω κυριω16και οι πεντε σατραπαι των αλλοφυλων 
εωρων και ανεστρεψαν εισ ασκαλωνα τη ηµερα εκεινη17και αυται αι εδραι αι χρυσαι ασ απεδωκαν οι 
αλλοφυλοι τησ βασανου τω κυριω τησ αζωτου µιαν τησ γαζησ µιαν τησ ασκαλωνοσ µιαν τησ γεθ µιαν τησ 
ακκαρων µιαν18και µυσ οι χρυσοι κατ′ αριθµον πασων πολεων των αλλοφυλων των πεντε σατραπων εκ 
πολεωσ εστερεωµενησ και εωσ κωµησ του φερεζαιου και εωσ λιθου του µεγαλου ου επεθηκαν επ′ αυτου την 
κιβωτον διαθηκησ κυριου του εν αγρω ωσηε του βαιθσαµυσιτου19και ουκ ησµενισαν οι υιοι ιεχονιου εν τοισ 
ανδρασιν βαιθσαµυσ οτι ειδαν κιβωτον κυριου και επαταξεν εν αυτοισ εβδοµηκοντα ανδρασ και πεντηκοντα 
χιλιαδασ ανδρων και επενθησεν ο λαοσ οτι επαταξεν κυριοσ εν τω λαω πληγην µεγαλην σφοδρα20και ειπαν οι 
ανδρεσ οι εκ βαιθσαµυσ τισ δυνησεται διελθειν ενωπιον κυριου του αγιου τουτου και προσ τινα αναβησεται 
κιβωτοσ κυριου αφ′ ηµων21και αποστελλουσιν αγγελουσ προσ τουσ κατοικουντασ καριαθιαριµ λεγοντεσ 
απεστροφασιν αλλοφυλοι την κιβωτον κυριου καταβητε και αναγαγετε αυτην προσ εαυτουσ

Chapter 7
1και ερχονται οι ανδρεσ καριαθιαριµ και αναγουσιν την κιβωτον διαθηκησ κυριου και εισαγουσιν αυτην εισ 
οικον αµιναδαβ τον εν τω βουνω και τον ελεαζαρ υιον αυτου ηγιασαν φυλασσειν την κιβωτον διαθηκησ 
κυριου2και εγενηθη αφ′ ησ ηµερασ ην η κιβωτοσ εν καριαθιαριµ επληθυναν αι ηµεραι και εγενοντο εικοσι ετη 
και επεβλεψεν πασ οικοσ ισραηλ οπισω κυριου3και ειπεν σαµουηλ προσ παντα οικον ισραηλ λεγων ει εν ολη 
καρδια υµων υµεισ επιστρεφετε προσ κυριον περιελετε τουσ θεουσ τουσ αλλοτριουσ εκ µεσου υµων και τα 
αλση και ετοιµασατε τασ καρδιασ υµων προσ κυριον και δουλευσατε αυτω µονω και εξελειται υµασ εκ 
χειροσ αλλοφυλων4και περιειλον οι υιοι ισραηλ τασ βααλιµ και τα αλση ασταρωθ και εδουλευσαν κυριω 
µονω5και ειπεν σαµουηλ αθροισατε παντα ισραηλ εισ µασσηφαθ και προσευξοµαι περι υµων προσ 
κυριον6και συνηχθησαν εισ µασσηφαθ και υδρευονται υδωρ και εξεχεαν ενωπιον κυριου επι την γην και 
ενηστευσαν εν τη ηµερα εκεινη και ειπαν ηµαρτηκαµεν ενωπιον κυριου και εδικαζεν σαµουηλ τουσ υιουσ 
ισραηλ εισ µασσηφαθ7και ηκουσαν οι αλλοφυλοι οτι συνηθροισθησαν παντεσ οι υιοι ισραηλ εισ µασσηφαθ 
και ανεβησαν σατραπαι αλλοφυλων επι ισραηλ και ακουουσιν οι υιοι ισραηλ και εφοβηθησαν απο προσωπου 
αλλοφυλων8και ειπαν οι υιοι ισραηλ προσ σαµουηλ µη παρασιωπησησ αφ′ ηµων του µη βοαν προσ κυριον 
θεον σου και σωσει ηµασ εκ χειροσ αλλοφυλων9και ελαβεν σαµουηλ αρνα γαλαθηνον ενα και ανηνεγκεν 
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αυτον ολοκαυτωσιν συν παντι τω λαω τω κυριω και εβοησεν σαµουηλ προσ κυριον περι ισραηλ και 
επηκουσεν αυτου κυριοσ10και ην σαµουηλ αναφερων την ολοκαυτωσιν και αλλοφυλοι προσηγον εισ πολεµον 
επι ισραηλ και εβροντησεν κυριοσ εν φωνη µεγαλη εν τη ηµερα εκεινη επι τουσ αλλοφυλουσ και 
συνεχυθησαν και επταισαν ενωπιον ισραηλ11και εξηλθαν ανδρεσ ισραηλ εκ µασσηφαθ και κατεδιωξαν τουσ 
αλλοφυλουσ και επαταξαν αυτουσ εωσ υποκατω του βαιθχορ12και ελαβεν σαµουηλ λιθον ενα και εστησεν 
αυτον ανα µεσον µασσηφαθ και ανα µεσον τησ παλαιασ και εκαλεσεν το ονοµα αυτου αβενεζερ λιθοσ του 
βοηθου και ειπεν εωσ ενταυθα εβοηθησεν ηµιν κυριοσ13και εταπεινωσεν κυριοσ τουσ αλλοφυλουσ και ου 
προσεθεντο ετι προσελθειν εισ οριον ισραηλ και εγενηθη χειρ κυριου επι τουσ αλλοφυλουσ πασασ τασ 
ηµερασ του σαµουηλ14και απεδοθησαν αι πολεισ ασ ελαβον οι αλλοφυλοι παρα των υιων ισραηλ και 
απεδωκαν αυτασ τω ισραηλ απο ασκαλωνοσ εωσ αζοβ και το οριον ισραηλ αφειλαντο εκ χειροσ αλλοφυλων 
και ην ειρηνη ανα µεσον ισραηλ και ανα µεσον του αµορραιου15και εδικαζεν σαµουηλ τον ισραηλ πασασ 
τασ ηµερασ τησ ζωησ αυτου16και επορευετο κατ′ ενιαυτον ενιαυτον και εκυκλου βαιθηλ και την γαλγαλα και 
την µασσηφαθ και εδικαζεν τον ισραηλ εν πασι τοισ ηγιασµενοισ τουτοισ17η δε αποστροφη αυτου εισ 
αρµαθαιµ οτι εκει ην ο οικοσ αυτου και εδικαζεν εκει τον ισραηλ και ωκοδοµησεν εκει θυσιαστηριον τω 
κυριω

Chapter 8
1και εγενετο ωσ εγηρασεν σαµουηλ και κατεστησεν τουσ υιουσ αυτου δικαστασ τω ισραηλ2και ταυτα τα 
ονοµατα των υιων αυτου πρωτοτοκοσ ιωηλ και ονοµα του δευτερου αβια δικασται εν βηρσαβεε3και ουκ 
επορευθησαν οι υιοι αυτου εν οδω αυτου και εξεκλιναν οπισω τησ συντελειασ και ελαµβανον δωρα και 
εξεκλινον δικαιωµατα4και συναθροιζονται ανδρεσ ισραηλ και παραγινονται εισ αρµαθαιµ προσ 
σαµουηλ5και ειπαν αυτω ιδου συ γεγηρακασ και οι υιοι σου ου πορευονται εν τη οδω σου και νυν 
καταστησον εφ′ ηµασ βασιλεα δικαζειν ηµασ καθα και τα λοιπα εθνη6και ην πονηρον το ρηµα εν οφθαλµοισ 
σαµουηλ ωσ ειπαν δοσ ηµιν βασιλεα δικαζειν ηµασ και προσηυξατο σαµουηλ προσ κυριον7και ειπεν κυριοσ 
προσ σαµουηλ ακουε τησ φωνησ του λαου καθα αν λαλησωσιν σοι οτι ου σε εξουθενηκασιν αλλ′ η εµε 
εξουδενωκασιν του µη βασιλευειν επ′ αυτων8κατα παντα τα ποιηµατα α εποιησαν µοι αφ′ ησ ηµερασ 
ανηγαγον αυτουσ εξ αιγυπτου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και εγκατελιπον µε και εδουλευον θεοισ ετεροισ ουτωσ 
αυτοι ποιουσιν και σοι9και νυν ακουε τησ φωνησ αυτων πλην οτι διαµαρτυροµενοσ διαµαρτυρη αυτοισ και 
απαγγελεισ αυτοισ το δικαιωµα του βασιλεωσ οσ βασιλευσει επ′ αυτουσ10και ειπεν σαµουηλ παν το ρηµα 
κυριου προσ τον λαον τουσ αιτουντασ παρ′ αυτου βασιλεα11και ειπεν τουτο εσται το δικαιωµα του βασιλεωσ 
οσ βασιλευσει εφ′ υµασ τουσ υιουσ υµων ληµψεται και θησεται αυτουσ εν αρµασιν αυτου και ιππευσιν 
αυτου και προτρεχοντασ των αρµατων αυτου12και θεσθαι αυτουσ εαυτω χιλιαρχουσ και εκατονταρχουσ και 
θεριζειν θερισµον αυτου και τρυγαν τρυγητον αυτου και ποιειν σκευη πολεµικα αυτου και σκευη αρµατων 
αυτου13και τασ θυγατερασ υµων ληµψεται εισ µυρεψουσ και εισ µαγειρισσασ και εισ πεσσουσασ14και τουσ 
αγρουσ υµων και τουσ αµπελωνασ υµων και τουσ ελαιωνασ υµων τουσ αγαθουσ ληµψεται και δωσει τοισ 
δουλοισ αυτου15και τα σπερµατα υµων και τουσ αµπελωνασ υµων αποδεκατωσει και δωσει τοισ ευνουχοισ 
αυτου και τοισ δουλοισ αυτου16και τουσ δουλουσ υµων και τασ δουλασ υµων και τα βουκολια υµων τα 
αγαθα και τουσ ονουσ υµων ληµψεται και αποδεκατωσει εισ τα εργα αυτου17και τα ποιµνια υµων 
αποδεκατωσει και υµεισ εσεσθε αυτω δουλοι18και βοησεσθε εν τη ηµερα εκεινη εκ προσωπου βασιλεωσ υµων 
ου εξελεξασθε εαυτοισ και ουκ επακουσεται κυριοσ υµων εν ταισ ηµεραισ εκειναισ οτι υµεισ εξελεξασθε 
εαυτοισ βασιλεα19και ουκ ηβουλετο ο λαοσ ακουσαι του σαµουηλ και ειπαν αυτω ουχι αλλ′ η βασιλευσ 
εσται εφ′ ηµασ20και εσοµεθα και ηµεισ κατα παντα τα εθνη και δικασει ηµασ βασιλευσ ηµων και εξελευσεται 
εµπροσθεν ηµων και πολεµησει τον πολεµον ηµων21και ηκουσεν σαµουηλ παντασ τουσ λογουσ του λαου και 
ελαλησεν αυτουσ εισ τα ωτα κυριου22και ειπεν κυριοσ προσ σαµουηλ ακουε τησ φωνησ αυτων και 
βασιλευσον αυτοισ βασιλεα και ειπεν σαµουηλ προσ ανδρασ ισραηλ αποτρεχετω εκαστοσ εισ την πολιν 
αυτου

Chapter 9
1και ην ανηρ εξ υιων βενιαµιν και ονοµα αυτω κισ υιοσ αβιηλ υιου σαρεδ υιου βαχιρ υιου αφεκ υιου ανδροσ 
ιεµιναιου ανηρ δυνατοσ2και τουτω υιοσ και ονοµα αυτω σαουλ ευµεγεθησ ανηρ αγαθοσ και ουκ ην εν υιοισ 
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ισραηλ αγαθοσ υπερ αυτον υπερ ωµιαν και επανω υψηλοσ υπερ πασαν την γην3και απωλοντο αι ονοι κισ 
πατροσ σαουλ και ειπεν κισ προσ σαουλ τον υιον αυτου λαβε µετα σεαυτου εν των παιδαριων και αναστητε 
και πορευθητε και ζητησατε τασ ονουσ4και διηλθον δι′ ορουσ εφραιµ και διηλθον δια τησ γησ σελχα και ουχ 
ευρον και διηλθον δια τησ γησ εασακεµ και ουκ ην και διηλθον δια τησ γησ ιακιµ και ουχ ευρον5αυτων 
ελθοντων εισ την σιφ και σαουλ ειπεν τω παιδαριω αυτου τω µετ′ αυτου δευρο και αναστρεψωµεν µη ανεισ ο 
πατηρ µου τασ ονουσ φροντιζη περι ηµων6και ειπεν αυτω το παιδαριον ιδου δη ανθρωποσ του θεου εν τη 
πολει ταυτη και ο ανθρωποσ ενδοξοσ παν ο εαν λαληση παραγινοµενον παρεσται και νυν πορευθωµεν οπωσ 
απαγγειλη ηµιν την οδον ηµων εφ′ ην επορευθηµεν επ′ αυτην7και ειπεν σαουλ τω παιδαριω αυτου τω µετ′ 
αυτου και ιδου πορευσοµεθα και τι οισοµεν τω ανθρωπω του θεου οτι οι αρτοι εκλελοιπασιν εκ των αγγειων 
ηµων και πλειον ουκ εστιν µεθ′ ηµων εισενεγκειν τω ανθρωπω του θεου το υπαρχον ηµιν8και προσεθετο το 
παιδαριον αποκριθηναι τω σαουλ και ειπεν ιδου ευρηται εν τη χειρι µου τεταρτον σικλου αργυριου και 
δωσεισ τω ανθρωπω του θεου και απαγγελει ηµιν την οδον ηµων9και εµπροσθεν εν ισραηλ ταδε ελεγεν 
εκαστοσ εν τω πορευεσθαι επερωταν τον θεον δευρο πορευθωµεν προσ τον βλεποντα οτι τον προφητην εκαλει 
ο λαοσ εµπροσθεν ο βλεπων10και ειπεν σαουλ προσ το παιδαριον αυτου αγαθον το ρηµα δευρο και 
πορευθωµεν και επορευθησαν εισ την πολιν ου ην εκει ο ανθρωποσ του θεου11αυτων αναβαινοντων την 
αναβασιν τησ πολεωσ και αυτοι ευρισκουσιν τα κορασια εξεληλυθοτα υδρευσασθαι υδωρ και λεγουσιν 
αυταισ ει εστιν ενταυθα ο βλεπων12και απεκριθη τα κορασια αυτοισ και λεγουσιν αυτοισ εστιν ιδου κατα 
προσωπον υµων νυν δια την ηµεραν ηκει εισ την πολιν οτι θυσια σηµερον τω λαω εν βαµα13ωσ αν εισελθητε 
την πολιν ουτωσ ευρησετε αυτον εν τη πολει πριν αναβηναι αυτον εισ βαµα του φαγειν οτι ου µη φαγη ο λαοσ 
εωσ του εισελθειν αυτον οτι ουτοσ ευλογει την θυσιαν και µετα ταυτα εσθιουσιν οι ξενοι και νυν αναβητε οτι 
δια την ηµεραν ευρησετε αυτον14και αναβαινουσιν την πολιν αυτων εισπορευοµενων εισ µεσον τησ πολεωσ 
και ιδου σαµουηλ εξηλθεν εισ απαντησιν αυτων του αναβηναι εισ βαµα15και κυριοσ απεκαλυψεν το ωτιον 
σαµουηλ ηµερα µια εµπροσθεν του ελθειν προσ αυτον σαουλ λεγων16ωσ ο καιροσ αυριον αποστελω προσ σε 
ανδρα εκ γησ βενιαµιν και χρισεισ αυτον εισ αρχοντα επι τον λαον µου ισραηλ και σωσει τον λαον µου εκ 
χειροσ αλλοφυλων οτι επεβλεψα επι την ταπεινωσιν του λαου µου οτι ηλθεν βοη αυτων προσ µε17και 
σαµουηλ ειδεν τον σαουλ και κυριοσ απεκριθη αυτω ιδου ο ανθρωποσ ον ειπα σοι ουτοσ αρξει εν τω λαω 
µου18και προσηγαγεν σαουλ προσ σαµουηλ εισ µεσον τησ πολεωσ και ειπεν απαγγειλον δη ποιοσ ο οικοσ του 
βλεποντοσ19και απεκριθη σαµουηλ τω σαουλ και ειπεν εγω ειµι αυτοσ αναβηθι εµπροσθεν µου εισ βαµα και 
φαγε µετ′ εµου σηµερον και εξαποστελω σε πρωι και παντα τα εν τη καρδια σου απαγγελω σοι20και περι των 
ονων σου των απολωλυιων σηµερον τριταιων µη θησ την καρδιαν σου αυταισ οτι ευρηνται και τινι τα ωραια 
του ισραηλ ου σοι και τω οικω του πατροσ σου21και απεκριθη σαουλ και ειπεν ουχι ανδροσ υιοσ ιεµιναιου 
εγω ειµι του µικρου σκηπτρου φυλησ ισραηλ και τησ φυλησ τησ ελαχιστησ εξ ολου σκηπτρου βενιαµιν και 
ινα τι ελαλησασ προσ εµε κατα το ρηµα τουτο22και ελαβεν σαµουηλ τον σαουλ και το παιδαριον αυτου και 
εισηγαγεν αυτουσ εισ το καταλυµα και εθετο αυτοισ τοπον εν πρωτοισ των κεκληµενων ωσει εβδοµηκοντα 
ανδρων23και ειπεν σαµουηλ τω µαγειρω δοσ µοι την µεριδα ην εδωκα σοι ην ειπα σοι θειναι αυτην παρα 
σοι24και υψωσεν ο µαγειροσ την κωλεαν και παρεθηκεν αυτην ενωπιον σαουλ και ειπεν σαµουηλ τω σαουλ 
ιδου υπολειµµα παραθεσ αυτο ενωπιον σου και φαγε οτι εισ µαρτυριον τεθειται σοι παρα τουσ αλλουσ 
αποκνιζε και εφαγεν σαουλ µετα σαµουηλ εν τη ηµερα εκεινη25και κατεβη εκ τησ βαµα εν τη πολει και 
διεστρωσαν τω σαουλ επι τω δωµατι26και εκοιµηθη και εγενετο ωσ ανεβαινεν ο ορθροσ και εκαλεσεν 
σαµουηλ τον σαουλ επι τω δωµατι λεγων αναστα και εξαποστελω σε και ανεστη σαουλ και εξηλθεν αυτοσ 
και σαµουηλ εωσ εξω27αυτων καταβαινοντων εισ µεροσ τησ πολεωσ και σαµουηλ ειπεν τω σαουλ ειπον τω 
νεανισκω και διελθετω εµπροσθεν ηµων και συ στηθι ωσ σηµερον και ακουσον ρηµα θεου

Chapter 10
1και ελαβεν σαµουηλ τον φακον του ελαιου και επεχεεν επι την κεφαλην αυτου και εφιλησεν αυτον και ειπεν 
αυτω ουχι κεχρικεν σε κυριοσ εισ αρχοντα επι τον λαον αυτου επι ισραηλ και συ αρξεισ εν λαω κυριου και 
συ σωσεισ αυτον εκ χειροσ εχθρων αυτου κυκλοθεν και τουτο σοι το σηµειον οτι εχρισεν σε κυριοσ επι 
κληρονοµιαν αυτου εισ αρχοντα2ωσ αν απελθησ σηµερον απ′ εµου και ευρησεισ δυο ανδρασ προσ τοισ 
ταφοισ ραχηλ εν τω οριω βενιαµιν αλλοµενουσ µεγαλα και ερουσιν σοι ευρηνται αι ονοι ασ επορευθητε 
ζητειν και ιδου ο πατηρ σου αποτετινακται το ρηµα των ονων και εδαψιλευσατο δι′ υµασ λεγων τι ποιησω 
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υπερ του υιου µου3και απελευσει εκειθεν και επεκεινα ηξεισ εωσ τησ δρυοσ θαβωρ και ευρησεισ εκει τρεισ 
ανδρασ αναβαινοντασ προσ τον θεον εισ βαιθηλ ενα αιροντα τρια αιγιδια και ενα αιροντα τρια αγγεια αρτων 
και ενα αιροντα ασκον οινου4και ερωτησουσιν σε τα εισ ειρηνην και δωσουσιν σοι δυο απαρχασ αρτων και 
ληµψη εκ τησ χειροσ αυτων5και µετα ταυτα εισελευση εισ τον βουνον του θεου ου εστιν εκει το αναστηµα 
των αλλοφυλων εκει νασιβ ο αλλοφυλοσ και εσται ωσ αν εισελθητε εκει εισ την πολιν και απαντησεισ χορω 
προφητων καταβαινοντων εκ τησ βαµα και εµπροσθεν αυτων ναβλα και τυµπανον και αυλοσ και κινυρα και 
αυτοι προφητευοντεσ6και εφαλειται επι σε πνευµα κυριου και προφητευσεισ µετ′ αυτων και στραφηση εισ 
ανδρα αλλον7και εσται οταν ηξει τα σηµεια ταυτα επι σε ποιει παντα οσα εαν ευρη η χειρ σου οτι θεοσ µετα 
σου8και καταβηση εµπροσθεν τησ γαλγαλα και ιδου καταβαινω προσ σε ανενεγκειν ολοκαυτωσιν και θυσιασ 
ειρηνικασ επτα ηµερασ διαλειψεισ εωσ του ελθειν µε προσ σε και γνωρισω σοι α ποιησεισ9και εγενηθη ωστε 
επιστραφηναι τω ωµω αυτου απελθειν απο σαµουηλ µετεστρεψεν αυτω ο θεοσ καρδιαν αλλην και ηλθεν 
παντα τα σηµεια εν τη ηµερα εκεινη10και ερχεται εκειθεν εισ τον βουνον και ιδου χοροσ προφητων εξ 
εναντιασ αυτου και ηλατο επ′ αυτον πνευµα θεου και επροφητευσεν εν µεσω αυτων11και εγενηθησαν παντεσ 
οι ειδοτεσ αυτον εχθεσ και τριτην και ειδον και ιδου αυτοσ εν µεσω των προφητων και ειπεν ο λαοσ εκαστοσ 
προσ τον πλησιον αυτου τι τουτο το γεγονοσ τω υιω κισ η και σαουλ εν προφηταισ12και απεκριθη τισ αυτων 
και ειπεν και τισ πατηρ αυτου δια τουτο εγενηθη εισ παραβολην η και σαουλ εν προφηταισ13και συνετελεσεν 
προφητευων και ερχεται εισ τον βουνον14και ειπεν ο οικειοσ αυτου προσ αυτον και προσ το παιδαριον αυτου 
που επορευθητε και ειπαν ζητειν τασ ονουσ και ειδαµεν οτι ουκ εισιν και εισηλθοµεν προσ σαµουηλ15και 
ειπεν ο οικειοσ προσ σαουλ απαγγειλον δη µοι τι ειπεν σοι σαµουηλ16και ειπεν σαουλ προσ τον οικειον αυτου 
απηγγειλεν απαγγελλων µοι οτι ευρηνται αι ονοι το δε ρηµα τησ βασιλειασ ουκ απηγγειλεν αυτω17και 
παρηγγειλεν σαµουηλ παντι τω λαω προσ κυριον εισ µασσηφα18και ειπεν προσ υιουσ ισραηλ ταδε ειπεν 
κυριοσ ο θεοσ ισραηλ λεγων εγω ανηγαγον τουσ υιουσ ισραηλ εξ αιγυπτου και εξειλαµην υµασ εκ χειροσ 
φαραω βασιλεωσ αιγυπτου και εκ πασων των βασιλειων των θλιβουσων υµασ19και υµεισ σηµερον 
εξουθενηκατε τον θεον οσ αυτοσ εστιν υµων σωτηρ εκ παντων των κακων υµων και θλιψεων υµων και ειπατε 
ουχι αλλ′ η οτι βασιλεα στησεισ εφ′ ηµων και νυν καταστητε ενωπιον κυριου κατα τα σκηπτρα υµων και κατα 
τασ φυλασ υµων20και προσηγαγεν σαµουηλ παντα τα σκηπτρα ισραηλ και κατακληρουται σκηπτρον 
βενιαµιν21και προσαγει σκηπτρον βενιαµιν εισ φυλασ και κατακληρουται φυλη µατταρι και προσαγουσιν την 
φυλην µατταρι εισ ανδρασ και κατακληρουται σαουλ υιοσ κισ και εζητει αυτον και ουχ ευρισκετο22και 
επηρωτησεν σαµουηλ ετι εν κυριω ει ερχεται ο ανηρ ενταυθα και ειπεν κυριοσ ιδου αυτοσ κεκρυπται εν τοισ 
σκευεσιν23και εδραµεν και λαµβανει αυτον εκειθεν και κατεστησεν εν µεσω του λαου και υψωθη υπερ παντα 
τον λαον υπερ ωµιαν και επανω24και ειπεν σαµουηλ προσ παντα τον λαον ει εορακατε ον εκλελεκται εαυτω 
κυριοσ οτι ουκ εστιν αυτω οµοιοσ εν πασιν υµιν και εγνωσαν πασ ο λαοσ και ειπαν ζητω ο βασιλευσ25και 
ειπεν σαµουηλ προσ τον λαον το δικαιωµα του βασιλεωσ και εγραψεν εν βιβλιω και εθηκεν ενωπιον κυριου 
και εξαπεστειλεν σαµουηλ παντα τον λαον και απηλθεν εκαστοσ εισ τον τοπον αυτου26και σαουλ απηλθεν 
εισ τον οικον αυτου εισ γαβαα και επορευθησαν υιοι δυναµεων ων ηψατο κυριοσ καρδιασ αυτων µετα 
σαουλ27και υιοι λοιµοι ειπαν τι σωσει ηµασ ουτοσ και ητιµασαν αυτον και ουκ ηνεγκαν αυτω δωρα

Chapter 11
1και εγενηθη ωσ µετα µηνα και ανεβη ναασ ο αµµανιτησ και παρεµβαλλει επι ιαβισ γαλααδ και ειπον παντεσ 
οι ανδρεσ ιαβισ προσ ναασ τον αµµανιτην διαθου ηµιν διαθηκην και δουλευσοµεν σοι2και ειπεν προσ αυτουσ 
ναασ ο αµµανιτησ εν ταυτη διαθησοµαι υµιν διαθηκην εν τω εξορυξαι υµων παντα οφθαλµον δεξιον και 
θησοµαι ονειδοσ επι ισραηλ3και λεγουσιν αυτω οι ανδρεσ ιαβισ ανεσ ηµιν επτα ηµερασ και αποστελουµεν 
αγγελουσ εισ παν οριον ισραηλ εαν µη η ο σωζων ηµασ εξελευσοµεθα προσ υµασ4και ερχονται οι αγγελοι εισ 
γαβαα προσ σαουλ και λαλουσιν τουσ λογουσ εισ τα ωτα του λαου και ηραν πασ ο λαοσ την φωνην αυτων 
και εκλαυσαν5και ιδου σαουλ ηρχετο µετα το πρωι εξ αγρου και ειπεν σαουλ τι οτι κλαιει ο λαοσ και 
διηγουνται αυτω τα ρηµατα των υιων ιαβισ6και εφηλατο πνευµα κυριου επι σαουλ ωσ ηκουσεν τα ρηµατα 
ταυτα και εθυµωθη επ′ αυτουσ οργη αυτου σφοδρα7και ελαβεν δυο βοασ και εµελισεν αυτασ και απεστειλεν 
εισ παν οριον ισραηλ εν χειρι αγγελων λεγων οσ ουκ εστιν εκπορευοµενοσ οπισω σαουλ και οπισω σαµουηλ 
κατα ταδε ποιησουσιν τοισ βουσιν αυτου και επηλθεν εκστασισ κυριου επι τον λαον ισραηλ και εβοησαν ωσ 
ανηρ εισ8και επισκεπτεται αυτουσ αβιεζεκ εν βαµα παν ανδρα ισραηλ εξακοσιασ χιλιαδασ και ανδρασ ιουδα 
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εβδοµηκοντα χιλιαδασ9και ειπεν τοισ αγγελοισ τοισ ερχοµενοισ ταδε ερειτε τοισ ανδρασιν ιαβισ αυριον υµιν 
η σωτηρια διαθερµαναντοσ του ηλιου και ηλθον οι αγγελοι εισ την πολιν και απαγγελλουσιν τοισ ανδρασιν 
ιαβισ και ευφρανθησαν10και ειπαν οι ανδρεσ ιαβισ προσ ναασ τον αµµανιτην αυριον εξελευσοµεθα προσ 
υµασ και ποιησετε ηµιν το αγαθον ενωπιον υµων11και εγενηθη µετα την αυριον και εθετο σαουλ τον λαον εισ 
τρεισ αρχασ και εισπορευονται µεσον τησ παρεµβολησ εν φυλακη τη πρωινη και ετυπτον τουσ υιουσ αµµων 
εωσ διεθερµανθη η ηµερα και εγενηθησαν οι υπολελειµµενοι διεσπαρησαν και ουχ υπελειφθησαν εν αυτοισ 
δυο κατα το αυτο12και ειπεν ο λαοσ προσ σαµουηλ τισ ο ειπασ οτι σαουλ ου βασιλευσει ηµων παραδοσ τουσ 
ανδρασ και θανατωσοµεν αυτουσ13και ειπεν σαουλ ουκ αποθανειται ουδεισ εν τη ηµερα ταυτη οτι σηµερον 
κυριοσ εποιησεν σωτηριαν εν ισραηλ14και ειπεν σαµουηλ προσ τον λαον λεγων πορευθωµεν εισ γαλγαλα και 
εγκαινισωµεν εκει την βασιλειαν15και επορευθη πασ ο λαοσ εισ γαλγαλα και εχρισεν σαµουηλ εκει τον σαουλ 
εισ βασιλεα ενωπιον κυριου εν γαλγαλοισ και εθυσεν εκει θυσιασ και ειρηνικασ ενωπιον κυριου και 
ευφρανθη σαµουηλ και πασ ισραηλ ωστε λιαν

Chapter 12
1και ειπεν σαµουηλ προσ παντα ανδρα ισραηλ ιδου ηκουσα φωνησ υµων εισ παντα οσα ειπατε µοι και 
εβασιλευσα εφ′ υµασ βασιλεα2και νυν ιδου ο βασιλευσ διαπορευεται ενωπιον υµων καγω γεγηρακα και 
καθησοµαι και οι υιοι µου ιδου εν υµιν καγω ιδου διεληλυθα ενωπιον υµων εκ νεοτητοσ µου και εωσ τησ 
ηµερασ ταυτησ3ιδου εγω αποκριθητε κατ′ εµου ενωπιον κυριου και ενωπιον χριστου αυτου µοσχον τινοσ 
ειληφα η ονον τινοσ ειληφα η τινα κατεδυναστευσα υµων η τινα εξεπιεσα η εκ χειροσ τινοσ ειληφα εξιλασµα 
και υποδηµα αποκριθητε κατ′ εµου και αποδωσω υµιν4και ειπαν προσ σαµουηλ ουκ ηδικησασ ηµασ και ου 
κατεδυναστευσασ και ουκ εθλασασ ηµασ και ουκ ειληφασ εκ χειροσ ουδενοσ ουδεν5και ειπεν σαµουηλ προσ 
τον λαον µαρτυσ κυριοσ εν υµιν και µαρτυσ χριστοσ αυτου σηµερον εν ταυτη τη ηµερα οτι ουχ ευρηκατε εν 
χειρι µου ουθεν και ειπαν µαρτυσ6και ειπεν σαµουηλ προσ τον λαον λεγων µαρτυσ κυριοσ ο ποιησασ τον 
µωυσην και τον ααρων ο αναγαγων τουσ πατερασ ηµων εξ αιγυπτου7και νυν καταστητε και δικασω υµασ 
ενωπιον κυριου και απαγγελω υµιν την πασαν δικαιοσυνην κυριου α εποιησεν εν υµιν και εν τοισ πατρασιν 
υµων8ωσ εισηλθεν ιακωβ και οι υιοι αυτου εισ αιγυπτον και εταπεινωσεν αυτουσ αιγυπτοσ και εβοησαν οι 
πατερεσ ηµων προσ κυριον και απεστειλεν κυριοσ τον µωυσην και τον ααρων και εξηγαγεν τουσ πατερασ 
ηµων εξ αιγυπτου και κατωκισεν αυτουσ εν τω τοπω τουτω9και επελαθοντο κυριου του θεου αυτων και 
απεδοτο αυτουσ εισ χειρασ σισαρα αρχιστρατηγου ιαβιν βασιλεωσ ασωρ και εισ χειρασ αλλοφυλων και εισ 
χειρασ βασιλεωσ µωαβ και επολεµησαν εν αυτοισ10και εβοησαν προσ κυριον και ελεγον ηµαρτοµεν οτι 
εγκατελιποµεν τον κυριον και εδουλευσαµεν τοισ βααλιµ και τοισ αλσεσιν και νυν εξελου ηµασ εκ χειροσ 
εχθρων ηµων και δουλευσοµεν σοι11και απεστειλεν κυριοσ τον ιεροβααλ και τον βαρακ και τον ιεφθαε και 
τον σαµουηλ και εξειλατο υµασ εκ χειροσ εχθρων υµων των κυκλοθεν και κατωκειτε πεποιθοτεσ12και ειδετε 
οτι ναασ βασιλευσ υιων αµµων ηλθεν εφ′ υµασ και ειπατε ουχι αλλ′ η οτι βασιλευσ βασιλευσει εφ′ ηµων και 
κυριοσ ο θεοσ ηµων βασιλευσ ηµων13και νυν ιδου ο βασιλευσ ον εξελεξασθε και ιδου δεδωκεν κυριοσ εφ′ 
υµασ βασιλεα14εαν φοβηθητε τον κυριον και δουλευσητε αυτω και ακουσητε τησ φωνησ αυτου και µη 
ερισητε τω στοµατι κυριου και ητε και υµεισ και ο βασιλευσ ο βασιλευων εφ′ υµων οπισω κυριου 
πορευοµενοι15εαν δε µη ακουσητε τησ φωνησ κυριου και ερισητε τω στοµατι κυριου και εσται χειρ κυριου επι 
υµασ και επι τον βασιλεα υµων16και νυν καταστητε και ιδετε το ρηµα το µεγα τουτο ο ο κυριοσ ποιησει εν 
οφθαλµοισ υµων17ουχι θερισµοσ πυρων σηµερον επικαλεσοµαι κυριον και δωσει φωνασ και υετον και γνωτε 
και ιδετε οτι η κακια υµων µεγαλη ην εποιησατε ενωπιον κυριου αιτησαντεσ εαυτοισ βασιλεα18και 
επεκαλεσατο σαµουηλ τον κυριον και εδωκεν κυριοσ φωνασ και υετον εν τη ηµερα εκεινη και εφοβηθησαν 
πασ ο λαοσ τον κυριον σφοδρα και τον σαµουηλ19και ειπαν πασ ο λαοσ προσ σαµουηλ προσευξαι υπερ των 
δουλων σου προσ κυριον θεον σου και ου µη αποθανωµεν οτι προστεθεικαµεν προσ πασασ τασ αµαρτιασ 
ηµων κακιαν αιτησαντεσ εαυτοισ βασιλεα20και ειπεν σαµουηλ προσ τον λαον µη φοβεισθε υµεισ πεποιηκατε 
την πασαν κακιαν ταυτην πλην µη εκκλινητε απο οπισθεν κυριου και δουλευσατε τω κυριω εν ολη καρδια 
υµων21και µη παραβητε οπισω των µηθεν οντων οι ου περανουσιν ουθεν και οι ουκ εξελουνται οτι ουθεν 
εισιν22οτι ουκ απωσεται κυριοσ τον λαον αυτου δια το ονοµα αυτου το µεγα οτι επιεικεωσ κυριοσ 
προσελαβετο υµασ αυτω εισ λαον23και εµοι µηδαµωσ του αµαρτειν τω κυριω ανιεναι του προσευχεσθαι περι 
υµων και δουλευσω τω κυριω και δειξω υµιν την οδον την αγαθην και την ευθειαν24πλην φοβεισθε τον κυριον 
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και δουλευσατε αυτω εν αληθεια και εν ολη καρδια υµων οτι ειδετε α εµεγαλυνεν µεθ′ υµων25και εαν κακια 
κακοποιησητε και υµεισ και ο βασιλευσ υµων προστεθησεσθε

Chapter 13
2και εκλεγεται σαουλ εαυτω τρεισ χιλιαδασ ανδρων εκ των ανδρων ισραηλ και ησαν µετα σαουλ δισχιλιοι εν 
µαχεµασ και εν τω ορει βαιθηλ χιλιοι ησαν µετα ιωναθαν εν γαβεε του βενιαµιν και το καταλοιπον του λαου 
εξαπεστειλεν εκαστον εισ το σκηνωµα αυτου3και επαταξεν ιωναθαν τον νασιβ τον αλλοφυλον τον εν τω 
βουνω και ακουουσιν οι αλλοφυλοι και σαουλ σαλπιγγι σαλπιζει εισ πασαν την γην λεγων ηθετηκασιν οι 
δουλοι4και πασ ισραηλ ηκουσεν λεγοντων πεπαικεν σαουλ τον νασιβ τον αλλοφυλον και ησχυνθησαν ισραηλ 
εν τοισ αλλοφυλοισ και ανεβοησαν ο λαοσ οπισω σαουλ εν γαλγαλοισ5και οι αλλοφυλοι συναγονται εισ 
πολεµον επι ισραηλ και αναβαινουσιν επι ισραηλ τριακοντα χιλιαδεσ αρµατων και εξ χιλιαδεσ ιππεων και 
λαοσ ωσ η αµµοσ η παρα την θαλασσαν τω πληθει και αναβαινουσιν και παρεµβαλλουσιν εν µαχεµασ εξ 
εναντιασ βαιθων κατα νοτου6και ανηρ ισραηλ ειδεν οτι στενωσ αυτω µη προσαγειν αυτον και εκρυβη ο λαοσ 
εν τοισ σπηλαιοισ και εν ταισ µανδραισ και εν ταισ πετραισ και εν τοισ βοθροισ και εν τοισ λακκοισ7και οι 
διαβαινοντεσ διεβησαν τον ιορδανην εισ γην γαδ και γαλααδ και σαουλ ετι ην εν γαλγαλοισ και πασ ο λαοσ 
εξεστη οπισω αυτου8και διελιπεν επτα ηµερασ τω µαρτυριω ωσ ειπεν σαµουηλ και ου παρεγενετο σαµουηλ 
εισ γαλγαλα και διεσπαρη ο λαοσ αυτου απ′ αυτου9και ειπεν σαουλ προσαγαγετε οπωσ ποιησω ολοκαυτωσιν 
και ειρηνικασ και ανηνεγκεν την ολοκαυτωσιν10και εγενετο ωσ συνετελεσεν αναφερων την ολοκαυτωσιν και 
σαµουηλ παραγινεται και εξηλθεν σαουλ εισ απαντησιν αυτω ευλογησαι αυτον11και ειπεν σαµουηλ τι 
πεποιηκασ και ειπεν σαουλ οτι ειδον ωσ διεσπαρη ο λαοσ απ′ εµου και συ ου παρεγενου ωσ διεταξω εν τω 
µαρτυριω των ηµερων και οι αλλοφυλοι συνηχθησαν εισ µαχεµασ12και ειπα νυν καταβησονται οι αλλοφυλοι 
προσ µε εισ γαλγαλα και του προσωπου του κυριου ουκ εδεηθην και ενεκρατευσαµην και ανηνεγκα την 
ολοκαυτωσιν13και ειπεν σαµουηλ προσ σαουλ µεµαταιωται σοι οτι ουκ εφυλαξασ την εντολην µου ην 
ενετειλατο σοι κυριοσ ωσ νυν ητοιµασεν κυριοσ την βασιλειαν σου εωσ αιωνοσ επι ισραηλ14και νυν η 
βασιλεια σου ου στησεται και ζητησει κυριοσ εαυτω ανθρωπον κατα την καρδιαν αυτου και εντελειται 
κυριοσ αυτω εισ αρχοντα επι τον λαον αυτου οτι ουκ εφυλαξασ οσα ενετειλατο σοι κυριοσ15και ανεστη 
σαµουηλ και απηλθεν εκ γαλγαλων εισ οδον αυτου και το καταλειµµα του λαου ανεβη οπισω σαουλ εισ 
απαντησιν οπισω του λαου του πολεµιστου αυτων παραγενοµενων εκ γαλγαλων εισ γαβαα βενιαµιν και 
επεσκεψατο σαουλ τον λαον τον ευρεθεντα µετ′ αυτου ωσ εξακοσιουσ ανδρασ16και σαουλ και ιωναθαν υιοσ 
αυτου και ο λαοσ οι ευρεθεντεσ µετ′ αυτων εκαθισαν εν γαβεε βενιαµιν και εκλαιον και οι αλλοφυλοι 
παρεµβεβληκεισαν εισ µαχεµασ17και εξηλθεν διαφθειρων εξ αγρου αλλοφυλων τρισιν αρχαισ η αρχη η µια 
επιβλεπουσα οδον γοφερα επι γην σωγαλ18και η µια αρχη επιβλεπουσα οδον βαιθωρων και η αρχη η µια 
επιβλεπουσα οδον γαβεε την εισκυπτουσαν επι γαι την σαβιν19και τεκτων σιδηρου ουχ ευρισκετο εν παση γη 
ισραηλ οτι ειπον οι αλλοφυλοι µη ποιησωσιν οι εβραιοι ροµφαιαν και δορυ20και κατεβαινον πασ ισραηλ εισ 
γην αλλοφυλων χαλκευειν εκαστοσ το θεριστρον αυτου και το σκευοσ αυτου και εκαστοσ την αξινην αυτου 
και το δρεπανον αυτου21και ην ο τρυγητοσ ετοιµοσ του θεριζειν τα δε σκευη ην τρεισ σικλοι εισ τον οδοντα 
και τη αξινη και τω δρεπανω υποστασισ ην η αυτη22και εγενηθη εν ταισ ηµεραισ του πολεµου µαχεµασ και 
ουχ ευρεθη ροµφαια και δορυ εν χειρι παντοσ του λαου του µετα σαουλ και µετα ιωναθαν και ευρεθη τω 
σαουλ και τω ιωναθαν υιω αυτου23και εξηλθεν εξ υποστασεωσ των αλλοφυλων την εν τω περαν µαχεµασ

Chapter 14
1και γινεται ηµερα και ειπεν ιωναθαν υιοσ σαουλ τω παιδαριω τω αιροντι τα σκευη αυτου δευρο και 
διαβωµεν εισ µεσσαβ των αλλοφυλων την εν τω περαν εκεινω και τω πατρι αυτου ουκ απηγγειλεν2και σαουλ 
εκαθητο επ′ ακρου του βουνου υπο την ροαν την εν µαγδων και ησαν µετ′ αυτου ωσ εξακοσιοι ανδρεσ3και 
αχια υιοσ αχιτωβ αδελφου ιωχαβηδ υιου φινεεσ υιου ηλι ιερευσ του θεου εν σηλωµ αιρων εφουδ και ο λαοσ 
ουκ ηδει οτι πεπορευται ιωναθαν4και ανα µεσον τησ διαβασεωσ ου εζητει ιωναθαν διαβηναι εισ την 
υποστασιν των αλλοφυλων και ακρωτηριον πετρασ ενθεν και ακρωτηριον πετρασ ενθεν ονοµα τω ενι βαζεσ 
και ονοµα τω αλλω σεννα5η οδοσ η µια απο βορρα ερχοµενω µαχµασ και η οδοσ η αλλη απο νοτου ερχοµενω 
γαβεε6και ειπεν ιωναθαν προσ το παιδαριον το αιρον τα σκευη αυτου δευρο διαβωµεν εισ µεσσαβ των 
απεριτµητων τουτων ει τι ποιησαι ηµιν κυριοσ οτι ουκ εστιν τω κυριω συνεχοµενον σωζειν εν πολλοισ η εν 
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ολιγοισ7και ειπεν αυτω ο αιρων τα σκευη αυτου ποιει παν ο εαν η καρδια σου εκκλινη ιδου εγω µετα σου ωσ η 
καρδια σου καρδια µου8και ειπεν ιωναθαν ιδου ηµεισ διαβαινοµεν προσ τουσ ανδρασ και 
κατακυλισθησοµεθα προσ αυτουσ9εαν ταδε ειπωσιν προσ ηµασ αποστητε εκει εωσ αν απαγγειλωµεν υµιν και 
στησοµεθα εφ′ εαυτοισ και ου µη αναβωµεν επ′ αυτουσ10και εαν ταδε ειπωσιν προσ ηµασ αναβητε προσ ηµασ 
και αναβησοµεθα οτι παραδεδωκεν αυτουσ κυριοσ εισ τασ χειρασ ηµων τουτο ηµιν το σηµειον11και εισηλθον 
αµφοτεροι εισ µεσσαβ των αλλοφυλων και λεγουσιν οι αλλοφυλοι ιδου οι εβραιοι εκπορευονται εκ των 
τρωγλων αυτων ου εκρυβησαν εκει12και απεκριθησαν οι ανδρεσ µεσσαβ προσ ιωναθαν και προσ τον αιροντα 
τα σκευη αυτου και λεγουσιν αναβητε προσ ηµασ και γνωριουµεν υµιν ρηµα και ειπεν ιωναθαν προσ τον 
αιροντα τα σκευη αυτου αναβηθι οπισω µου οτι παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εισ χειρασ ισραηλ13και ανεβη 
ιωναθαν επι τασ χειρασ αυτου και επι τουσ ποδασ αυτου και ο αιρων τα σκευη αυτου µετ′ αυτου και 
επεβλεψαν κατα προσωπον ιωναθαν και επαταξεν αυτουσ και ο αιρων τα σκευη αυτου επεδιδου οπισω 
αυτου14και εγενηθη η πληγη η πρωτη ην επαταξεν ιωναθαν και ο αιρων τα σκευη αυτου ωσ εικοσι ανδρεσ εν 
βολισι και εν πετροβολοισ και εν κοχλαξιν του πεδιου15και εγενηθη εκστασισ εν τη παρεµβολη και εν αγρω 
και πασ ο λαοσ οι εν µεσσαβ και οι διαφθειροντεσ εξεστησαν και αυτοι ουκ ηθελον ποιειν και εθαµβησεν η γη 
και εγενηθη εκστασισ παρα κυριου16και ειδον οι σκοποι του σαουλ εν γαβεε βενιαµιν και ιδου η παρεµβολη 
τεταραγµενη ενθεν και ενθεν17και ειπεν σαουλ τω λαω τω µετ′ αυτου επισκεψασθε δη και ιδετε τισ πεπορευται 
εξ υµων και επεσκεψαντο και ιδου ουχ ευρισκετο ιωναθαν και ο αιρων τα σκευη αυτου18και ειπεν σαουλ τω 
αχια προσαγαγε το εφουδ οτι αυτοσ ηρεν το εφουδ εν τη ηµερα εκεινη ενωπιον ισραηλ19και εγενηθη ωσ ελαλει 
σαουλ προσ τον ιερεα και ο ηχοσ εν τη παρεµβολη των αλλοφυλων επορευετο πορευοµενοσ και επληθυνεν 
και ειπεν σαουλ προσ τον ιερεα συναγαγε τασ χειρασ σου20και ανεβοησεν σαουλ και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου 
και ερχονται εωσ του πολεµου και ιδου εγενετο ροµφαια ανδροσ επι τον πλησιον αυτου συγχυσισ µεγαλη 
σφοδρα21και οι δουλοι οι οντεσ εχθεσ και τριτην ηµεραν µετα των αλλοφυλων οι αναβαντεσ εισ την 
παρεµβολην επεστραφησαν και αυτοι ειναι µετα ισραηλ των µετα σαουλ και ιωναθαν22και πασ ισραηλ οι 
κρυπτοµενοι εν τω ορει εφραιµ και ηκουσαν οτι πεφευγασιν οι αλλοφυλοι και συναπτουσιν και αυτοι οπισω 
αυτων εισ πολεµον23και εσωσεν κυριοσ εν τη ηµερα εκεινη τον ισραηλ και ο πολεµοσ διηλθεν την βαιθων και 
πασ ο λαοσ ην µετα σαουλ ωσ δεκα χιλιαδεσ ανδρων και ην ο πολεµοσ διεσπαρµενοσ εισ ολην την πολιν εν 
τω ορει εφραιµ24και σαουλ ηγνοησεν αγνοιαν µεγαλην εν τη ηµερα εκεινη και αραται τω λαω λεγων 
επικαταρατοσ ο ανθρωποσ οσ φαγεται αρτον εωσ εσπερασ και εκδικησω τον εχθρον µου και ουκ εγευσατο 
πασ ο λαοσ αρτου25και πασα η γη ηριστα και ιααρ δρυµοσ ην µελισσωνοσ κατα προσωπον του αγρου26και 
εισηλθεν ο λαοσ εισ τον µελισσωνα και ιδου επορευετο λαλων και ιδου ουκ ην επιστρεφων την χειρα αυτου 
εισ το στοµα αυτου οτι εφοβηθη ο λαοσ τον ορκον κυριου27και ιωναθαν ουκ ακηκοει εν τω ορκιζειν τον 
πατερα αυτου τον λαον και εξετεινεν το ακρον του σκηπτρου αυτου του εν τη χειρι αυτου και εβαψεν αυτο 
εισ το κηριον του µελιτοσ και επεστρεψεν την χειρα αυτου εισ το στοµα αυτου και ανεβλεψαν οι οφθαλµοι 
αυτου28και απεκριθη εισ εκ του λαου και ειπεν ορκισασ ωρκισεν ο πατηρ σου τον λαον λεγων επικαταρατοσ ο 
ανθρωποσ οσ φαγεται αρτον σηµερον και εξελυθη ο λαοσ29και εγνω ιωναθαν και ειπεν απηλλαχεν ο πατηρ 
µου την γην ιδε δη οτι ειδον οι οφθαλµοι µου οτι εγευσαµην βραχυ του µελιτοσ τουτου30αλλ′ οτι ει εφαγεν 
εσθων ο λαοσ σηµερον των σκυλων των εχθρων αυτων ων ευρεν οτι νυν αν µειζων ην η πληγη εν τοισ 
αλλοφυλοισ31και επαταξεν εν τη ηµερα εκεινη εκ των αλλοφυλων εν µαχεµασ και εκοπιασεν ο λαοσ 
σφοδρα32και εκλιθη ο λαοσ εισ τα σκυλα και ελαβεν ο λαοσ ποιµνια και βουκολια και τεκνα βοων και 
εσφαξεν επι την γην και ησθιεν ο λαοσ συν τω αιµατι33και απηγγελη τω σαουλ λεγοντεσ ηµαρτηκεν ο λαοσ τω 
κυριω φαγων συν τω αιµατι και ειπεν σαουλ εν γεθθεµ κυλισατε µοι λιθον ενταυθα µεγαν34και ειπεν σαουλ 
διασπαρητε εν τω λαω και ειπατε αυτοισ προσαγαγειν ενταυθα εκαστοσ τον µοσχον αυτου και εκαστοσ το 
προβατον αυτου και σφαζετω επι τουτου και ου µη αµαρτητε τω κυριω του εσθιειν συν τω αιµατι και 
προσηγεν πασ ο λαοσ εκαστοσ το εν τη χειρι αυτου και εσφαζον εκει35και ωκοδοµησεν εκει σαουλ 
θυσιαστηριον τω κυριω τουτο ηρξατο σαουλ οικοδοµησαι θυσιαστηριον τω κυριω36και ειπεν σαουλ 
καταβωµεν οπισω των αλλοφυλων την νυκτα και διαρπασωµεν εν αυτοισ εωσ διαφαυση η ηµερα και µη 
υπολιπωµεν εν αυτοισ ανδρα και ειπαν παν το αγαθον ενωπιον σου ποιει και ειπεν ο ιερευσ προσελθωµεν 
ενταυθα προσ τον θεον37και επηρωτησεν σαουλ τον θεον ει καταβω οπισω των αλλοφυλων ει παραδωσεισ 
αυτουσ εισ χειρασ ισραηλ και ουκ απεκριθη αυτω εν τη ηµερα εκεινη38και ειπεν σαουλ προσαγαγετε ενταυθα 
πασασ τασ γωνιασ του ισραηλ και γνωτε και ιδετε εν τινι γεγονεν η αµαρτια αυτη σηµερον39οτι ζη κυριοσ ο 

http://spindleworks.com/septuagint/1Samuel.htm (11 of 26) [23/08/2004 04:53:19 p.m.]



1Samuel - Septuagint

σωσασ τον ισραηλ οτι εαν αποκριθη κατα ιωναθαν του υιου µου θανατω αποθανειται και ουκ ην ο 
αποκρινοµενοσ εκ παντοσ του λαου40και ειπεν παντι ισραηλ υµεισ εσεσθε εισ δουλειαν και εγω και ιωναθαν 
ο υιοσ µου εσοµεθα εισ δουλειαν και ειπεν ο λαοσ προσ σαουλ το αγαθον ενωπιον σου ποιει41και ειπεν σαουλ 
κυριε ο θεοσ ισραηλ τι οτι ουκ απεκριθησ τω δουλω σου σηµερον ει εν εµοι η εν ιωναθαν τω υιω µου η αδικια 
κυριε ο θεοσ ισραηλ δοσ δηλουσ και εαν ταδε ειπησ εν τω λαω σου ισραηλ δοσ δη οσιοτητα και κληρουται 
ιωναθαν και σαουλ και ο λαοσ εξηλθεν42και ειπεν σαουλ βαλετε ανα µεσον εµου και ανα µεσον ιωναθαν του 
υιου µου ον αν κατακληρωσηται κυριοσ αποθανετω και ειπεν ο λαοσ προσ σαουλ ουκ εστιν το ρηµα τουτο 
και κατεκρατησεν σαουλ του λαου και βαλλουσιν ανα µεσον αυτου και ανα µεσον ιωναθαν του υιου αυτου 
και κατακληρουται ιωναθαν43και ειπεν σαουλ προσ ιωναθαν απαγγειλον µοι τι πεποιηκασ και απηγγειλεν 
αυτω ιωναθαν και ειπεν γευσαµενοσ εγευσαµην εν ακρω τω σκηπτρω τω εν τη χειρι µου βραχυ µελι ιδου εγω 
αποθνησκω44και ειπεν αυτω σαουλ ταδε ποιησαι µοι ο θεοσ και ταδε προσθειη οτι θανατω αποθανη 
σηµερον45και ειπεν ο λαοσ προσ σαουλ ει σηµερον θανατωθησεται ο ποιησασ την σωτηριαν την µεγαλην 
ταυτην εν ισραηλ ζη κυριοσ ει πεσειται τησ τριχοσ τησ κεφαλησ αυτου επι την γην οτι ο λαοσ του θεου 
εποιησεν την ηµεραν ταυτην και προσηυξατο ο λαοσ περι ιωναθαν εν τη ηµερα εκεινη και ουκ απεθανεν46και 
ανεβη σαουλ απο οπισθεν των αλλοφυλων και οι αλλοφυλοι απηλθον εισ τον τοπον αυτων47και σαουλ 
κατακληρουται εργον επι ισραηλ και επολεµει κυκλω παντασ τουσ εχθρουσ αυτου εισ τον µωαβ και εισ τουσ 
υιουσ αµµων και εισ τουσ υιουσ εδωµ και εισ τον βαιθεωρ και εισ βασιλεα σουβα και εισ τουσ αλλοφυλουσ 
ου αν εστραφη εσωζετο48και εποιησεν δυναµιν και επαταξεν τον αµαληκ και εξειλατο τον ισραηλ εκ χειροσ 
των καταπατουντων αυτον49και ησαν υιοι σαουλ ιωναθαν και ιεσσιου και µελχισα και ονοµατα των δυο 
θυγατερων αυτου ονοµα τη πρωτοτοκω µεροβ και ονοµα τη δευτερα µελχολ50και ονοµα τη γυναικι αυτου 
αχινοοµ θυγατηρ αχιµαασ και ονοµα τω αρχιστρατηγω αβεννηρ υιοσ νηρ υιου οικειου σαουλ51και κισ πατηρ 
σαουλ και νηρ πατηρ αβεννηρ υιοσ ιαµιν υιου αβιηλ52και ην ο πολεµοσ κραταιοσ επι τουσ αλλοφυλουσ 
πασασ τασ ηµερασ σαουλ και ιδων σαουλ παντα ανδρα δυνατον και παντα ανδρα υιον δυναµεωσ και 
συνηγαγεν αυτουσ προσ αυτον

Chapter 15
1και ειπεν σαµουηλ προσ σαουλ εµε απεστειλεν κυριοσ χρισαι σε εισ βασιλεα επι ισραηλ και νυν ακουε τησ 
φωνησ κυριου2ταδε ειπεν κυριοσ σαβαωθ νυν εκδικησω α εποιησεν αµαληκ τω ισραηλ ωσ απηντησεν αυτω εν 
τη οδω αναβαινοντοσ αυτου εξ αιγυπτου3και νυν πορευου και παταξεισ τον αµαληκ και ιεριµ και παντα τα 
αυτου και ου περιποιηση εξ αυτου και εξολεθρευσεισ αυτον και αναθεµατιεισ αυτον και παντα τα αυτου και 
ου φειση απ′ αυτου και αποκτενεισ απο ανδροσ και εωσ γυναικοσ και απο νηπιου εωσ θηλαζοντοσ και απο 
µοσχου εωσ προβατου και απο καµηλου εωσ ονου4και παρηγγειλεν σαουλ τω λαω και επισκεπτεται αυτουσ εν 
γαλγαλοισ τετρακοσιασ χιλιαδασ ταγµατων και τον ιουδαν τριακοντα χιλιαδασ ταγµατων5και ηλθεν σαουλ 
εωσ των πολεων αµαληκ και ενηδρευσεν εν τω χειµαρρω6και ειπεν σαουλ προσ τον κιναιον απελθε και 
εκκλινον εκ µεσου του αµαληκιτου µη προσθω σε µετ′ αυτου και συ εποιησασ ελεοσ µετα των υιων ισραηλ εν 
τω αναβαινειν αυτουσ εξ αιγυπτου και εξεκλινεν ο κιναιοσ εκ µεσου αµαληκ7και επαταξεν σαουλ τον 
αµαληκ απο ευιλατ εωσ σουρ επι προσωπου αιγυπτου8και συνελαβεν τον αγαγ βασιλεα αµαληκ ζωντα και 
παντα τον λαον ιεριµ απεκτεινεν εν στοµατι ροµφαιασ9και περιεποιησατο σαουλ και πασ ο λαοσ τον αγαγ 
ζωντα και τα αγαθα των ποιµνιων και των βουκολιων και των εδεσµατων και των αµπελωνων και παντων των 
αγαθων και ουκ εβουλετο αυτα εξολεθρευσαι και παν εργον ητιµωµενον και εξουδενωµενον 
εξωλεθρευσαν10και εγενηθη ρηµα κυριου προσ σαµουηλ λεγων11παρακεκληµαι οτι εβασιλευσα τον σαουλ εισ 
βασιλεα οτι απεστρεψεν απο οπισθεν µου και τουσ λογουσ µου ουκ ετηρησεν και ηθυµησεν σαµουηλ και 
εβοησεν προσ κυριον ολην την νυκτα12και ωρθρισεν σαµουηλ και επορευθη εισ απαντησιν ισραηλ πρωι και 
απηγγελη τω σαµουηλ λεγοντεσ ηκει σαουλ εισ καρµηλον και ανεστακεν αυτω χειρα και επεστρεψεν το αρµα 
και κατεβη εισ γαλγαλα προσ σαουλ και ιδου αυτοσ ανεφερεν ολοκαυτωσιν τω κυριω τα πρωτα των σκυλων 
ων ηνεγκεν εξ αµαληκ13και παρεγενετο σαµουηλ προσ σαουλ και ειπεν αυτω σαουλ ευλογητοσ συ τω κυριω 
εστησα παντα οσα ελαλησεν κυριοσ14και ειπεν σαµουηλ και τισ η φωνη του ποιµνιου τουτου εν τοισ ωσιν 
µου και φωνη των βοων ων εγω ακουω15και ειπεν σαουλ εξ αµαληκ ηνεγκα αυτα α περιεποιησατο ο λαοσ τα 
κρατιστα του ποιµνιου και των βοων οπωσ τυθη τω κυριω θεω σου και τα λοιπα εξωλεθρευσα16και ειπεν 
σαµουηλ προσ σαουλ ανεσ και απαγγελω σοι α ελαλησεν κυριοσ προσ µε την νυκτα και ειπεν αυτω 
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λαλησον17και ειπεν σαµουηλ προσ σαουλ ουχι µικροσ συ ει ενωπιον αυτου ηγουµενοσ σκηπτρου φυλησ 
ισραηλ και εχρισεν σε κυριοσ εισ βασιλεα επι ισραηλ18και απεστειλεν σε κυριοσ εν οδω και ειπεν σοι 
πορευθητι και εξολεθρευσον τουσ αµαρτανοντασ εισ εµε τον αµαληκ και πολεµησεισ αυτουσ εωσ 
συντελεσησ αυτουσ19και ινα τι ουκ ηκουσασ τησ φωνησ κυριου αλλ′ ωρµησασ του θεσθαι επι τα σκυλα και 
εποιησασ το πονηρον ενωπιον κυριου20και ειπεν σαουλ προσ σαµουηλ δια το ακουσαι µε τησ φωνησ του 
λαου και επορευθην εν τη οδω η απεστειλεν µε κυριοσ και ηγαγον τον αγαγ βασιλεα αµαληκ και τον αµαληκ 
εξωλεθρευσα21και ελαβεν ο λαοσ των σκυλων ποιµνια και βουκολια τα πρωτα του εξολεθρευµατοσ θυσαι 
ενωπιον κυριου θεου ηµων εν γαλγαλοισ22και ειπεν σαµουηλ ει θελητον τω κυριω ολοκαυτωµατα και θυσιαι 
ωσ το ακουσαι φωνησ κυριου ιδου ακοη υπερ θυσιαν αγαθη και η επακροασισ υπερ στεαρ κριων23οτι 
αµαρτια οιωνισµα εστιν οδυνην και πονουσ θεραφιν επαγουσιν οτι εξουδενωσασ το ρηµα κυριου και 
εξουδενωσει σε κυριοσ µη ειναι βασιλεα επι ισραηλ24και ειπεν σαουλ προσ σαµουηλ ηµαρτηκα οτι παρεβην 
τον λογον κυριου και το ρηµα σου οτι εφοβηθην τον λαον και ηκουσα τησ φωνησ αυτων25και νυν αρον δη το 
αµαρτηµα µου και αναστρεψον µετ′ εµου και προσκυνησω κυριω τω θεω σου26και ειπεν σαµουηλ προσ σαουλ 
ουκ αναστρεφω µετα σου οτι εξουδενωσασ το ρηµα κυριου και εξουδενωσει σε κυριοσ του µη ειναι βασιλεα 
επι τον ισραηλ27και απεστρεψεν σαµουηλ το προσωπον αυτου του απελθειν και εκρατησεν σαουλ του 
πτερυγιου τησ διπλοι+δοσ αυτου και διερρηξεν αυτο28και ειπεν προσ αυτον σαµουηλ διερρηξεν κυριοσ την 
βασιλειαν ισραηλ εκ χειροσ σου σηµερον και δωσει αυτην τω πλησιον σου τω αγαθω υπερ σε29και 
διαιρεθησεται ισραηλ εισ δυο και ουκ αποστρεψει ουδε µετανοησει οτι ουχ ωσ ανθρωποσ εστιν του 
µετανοησαι αυτοσ30και ειπεν σαουλ ηµαρτηκα αλλα δοξασον µε δη ενωπιον πρεσβυτερων ισραηλ και 
ενωπιον λαου µου και αναστρεψον µετ′ εµου και προσκυνησω τω κυριω θεω σου31και ανεστρεψεν σαµουηλ 
οπισω σαουλ και προσεκυνησεν τω κυριω32και ειπεν σαµουηλ προσαγαγετε µοι τον αγαγ βασιλεα αµαληκ και 
προσηλθεν προσ αυτον αγαγ τρεµων και ειπεν αγαγ ει ουτωσ πικροσ ο θανατοσ33και ειπεν σαµουηλ προσ αγαγ 
καθοτι ητεκνωσεν γυναικασ η ροµφαια σου ουτωσ ατεκνωθησεται εκ γυναικων η µητηρ σου και εσφαξεν 
σαµουηλ τον αγαγ ενωπιον κυριου εν γαλγαλ34και απηλθεν σαµουηλ εισ αρµαθαιµ και σαουλ ανεβη εισ τον 
οικον αυτου εισ γαβαα35και ου προσεθετο σαµουηλ ετι ιδειν τον σαουλ εωσ ηµερασ θανατου αυτου οτι 
επενθει σαµουηλ επι σαουλ και κυριοσ µετεµεληθη οτι εβασιλευσεν τον σαουλ επι ισραηλ

Chapter 16
1και ειπεν κυριοσ προσ σαµουηλ εωσ ποτε συ πενθεισ επι σαουλ καγω εξουδενωκα αυτον µη βασιλευειν επι 
ισραηλ πλησον το κερασ σου ελαιου και δευρο αποστειλω σε προσ ιεσσαι εωσ εισ βηθλεεµ οτι εορακα εν τοισ 
υιοισ αυτου εµοι βασιλευειν2και ειπεν σαµουηλ πωσ πορευθω και ακουσεται σαουλ και αποκτενει µε και 
ειπεν κυριοσ δαµαλιν βοων λαβε εν τη χειρι σου και ερεισ θυσαι τω κυριω ηκω3και καλεσεισ τον ιεσσαι εισ 
την θυσιαν και γνωριω σοι α ποιησεισ και χρισεισ ον εαν ειπω προσ σε4και εποιησεν σαµουηλ παντα α 
ελαλησεν αυτω κυριοσ και ηλθεν εισ βηθλεεµ και εξεστησαν οι πρεσβυτεροι τησ πολεωσ τη απαντησει αυτου 
και ειπαν ειρηνη η εισοδοσ σου ο βλεπων5και ειπεν ειρηνη θυσαι τω κυριω ηκω αγιασθητε και ευφρανθητε 
µετ′ εµου σηµερον και ηγιασεν τον ιεσσαι και τουσ υιουσ αυτου και εκαλεσεν αυτουσ εισ την θυσιαν6και 
εγενηθη εν τω αυτουσ εισιεναι και ειδεν τον ελιαβ και ειπεν αλλα και ενωπιον κυριου χριστοσ αυτου7και 
ειπεν κυριοσ προσ σαµουηλ µη επιβλεψησ επι την οψιν αυτου µηδε εισ την εξιν µεγεθουσ αυτου οτι 
εξουδενωκα αυτον οτι ουχ ωσ εµβλεψεται ανθρωποσ οψεται ο θεοσ οτι ανθρωποσ οψεται εισ προσωπον ο δε 
θεοσ οψεται εισ καρδιαν8και εκαλεσεν ιεσσαι τον αµιναδαβ και παρηλθεν κατα προσωπον σαµουηλ και ειπεν 
ουδε τουτον εξελεξατο κυριοσ9και παρηγαγεν ιεσσαι τον σαµα και ειπεν και εν τουτω ουκ εξελεξατο 
κυριοσ10και παρηγαγεν ιεσσαι τουσ επτα υιουσ αυτου ενωπιον σαµουηλ και ειπεν σαµουηλ ουκ εξελεξατο 
κυριοσ εν τουτοισ11και ειπεν σαµουηλ προσ ιεσσαι εκλελοιπασιν τα παιδαρια και ειπεν ετι ο µικροσ ιδου 
ποιµαινει εν τω ποιµνιω και ειπεν σαµουηλ προσ ιεσσαι αποστειλον και λαβε αυτον οτι ου µη κατακλιθωµεν 
εωσ του ελθειν αυτον12και απεστειλεν και εισηγαγεν αυτον και ουτοσ πυρρακησ µετα καλλουσ οφθαλµων και 
αγαθοσ ορασει κυριω και ειπεν κυριοσ προσ σαµουηλ αναστα και χρισον τον δαυιδ οτι ουτοσ αγαθοσ 
εστιν13και ελαβεν σαµουηλ το κερασ του ελαιου και εχρισεν αυτον εν µεσω των αδελφων αυτου και εφηλατο 
πνευµα κυριου επι δαυιδ απο τησ ηµερασ εκεινησ και επανω και ανεστη σαµουηλ και απηλθεν εισ 
αρµαθαιµ14και πνευµα κυριου απεστη απο σαουλ και επνιγεν αυτον πνευµα πονηρον παρα κυριου15και ειπαν 
οι παιδεσ σαουλ προσ αυτον ιδου δη πνευµα κυριου πονηρον πνιγει σε16ειπατωσαν δη οι δουλοι σου ενωπιον 
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σου και ζητησατωσαν τω κυριω ηµων ανδρα ειδοτα ψαλλειν εν κινυρα και εσται εν τω ειναι πνευµα πονηρον 
επι σοι και ψαλει εν τη κινυρα αυτου και αγαθον σοι εσται και αναπαυσει σε17και ειπεν σαουλ προσ τουσ 
παιδασ αυτου ιδετε δη µοι ανδρα ορθωσ ψαλλοντα και εισαγαγετε αυτον προσ εµε18και απεκριθη εισ των 
παιδαριων αυτου και ειπεν ιδου εορακα υιον τω ιεσσαι βηθλεεµιτην και αυτον ειδοτα ψαλµον και ο ανηρ 
συνετοσ και ο ανηρ πολεµιστησ και σοφοσ λογω και ανηρ αγαθοσ τω ειδει και κυριοσ µετ′ αυτου19και 
απεστειλεν σαουλ αγγελουσ προσ ιεσσαι λεγων αποστειλον προσ µε τον υιον σου δαυιδ τον εν τω ποιµνιω 
σου20και ελαβεν ιεσσαι γοµορ αρτων και ασκον οινου και εριφον αιγων ενα και εξαπεστειλεν εν χειρι δαυιδ 
του υιου αυτου προσ σαουλ21και εισηλθεν δαυιδ προσ σαουλ και παρειστηκει ενωπιον αυτου και ηγαπησεν 
αυτον σφοδρα και εγενηθη αυτω αιρων τα σκευη αυτου22και απεστειλεν σαουλ προσ ιεσσαι λεγων 
παριστασθω δη δαυιδ ενωπιον εµου οτι ευρεν χαριν εν οφθαλµοισ µου23και εγενηθη εν τω ειναι πνευµα 
πονηρον επι σαουλ και ελαµβανεν δαυιδ την κινυραν και εψαλλεν εν τη χειρι αυτου και ανεψυχεν σαουλ και 
αγαθον αυτω και αφιστατο απ′ αυτου το πνευµα το πονηρον

Chapter 17
1και συναγουσιν αλλοφυλοι τασ παρεµβολασ αυτων εισ πολεµον και συναγονται εισ σοκχωθ τησ ιουδαιασ 
και παρεµβαλλουσιν ανα µεσον σοκχωθ και ανα µεσον αζηκα εν εφερµεµ2και σαουλ και οι ανδρεσ ισραηλ 
συναγονται και παρεµβαλλουσιν εν τη κοιλαδι αυτοι παρατασσονται εισ πολεµον εξ εναντιασ 
αλλοφυλων3και αλλοφυλοι ιστανται επι του ορουσ ενταυθα και ισραηλ ισταται επι του ορουσ ενταυθα και ο 
αυλων ανα µεσον αυτων4και εξηλθεν ανηρ δυνατοσ εκ τησ παραταξεωσ των αλλοφυλων γολιαθ ονοµα αυτω 
εκ γεθ υψοσ αυτου τεσσαρων πηχεων και σπιθαµησ5και περικεφαλαια επι τησ κεφαλησ αυτου και θωρακα 
αλυσιδωτον αυτοσ ενδεδυκωσ και ο σταθµοσ του θωρακοσ αυτου πεντε χιλιαδεσ σικλων χαλκου και 
σιδηρου6και κνηµιδεσ χαλκαι επανω των σκελων αυτου και ασπισ χαλκη ανα µεσον των ωµων αυτου7και ο 
κοντοσ του δορατοσ αυτου ωσει µεσακλον υφαινοντων και η λογχη αυτου εξακοσιων σικλων σιδηρου και ο 
αιρων τα οπλα αυτου προεπορευετο αυτου8και εστη και ανεβοησεν εισ την παραταξιν ισραηλ και ειπεν 
αυτοισ τι εκπορευεσθε παραταξασθαι πολεµω εξ εναντιασ ηµων ουκ εγω ειµι αλλοφυλοσ και υµεισ εβραιοι 
του σαουλ εκλεξασθε εαυτοισ ανδρα και καταβητω προσ µε9και εαν δυνηθη προσ εµε πολεµησαι και εαν 
παταξη µε και εσοµεθα υµιν εισ δουλουσ εαν δε εγω δυνηθω και παταξω αυτον εσεσθε ηµιν εισ δουλουσ και 
δουλευσετε ηµιν10και ειπεν ο αλλοφυλοσ ιδου εγω ωνειδισα την παραταξιν ισραηλ σηµερον εν τη ηµερα 
ταυτη δοτε µοι ανδρα και µονοµαχησοµεν αµφοτεροι11και ηκουσεν σαουλ και πασ ισραηλ τα ρηµατα του 
αλλοφυλου ταυτα και εξεστησαν και εφοβηθησαν σφοδρα32και ειπεν δαυιδ προσ σαουλ µη δη συµπεσετω η 
καρδια του κυριου µου επ′ αυτον ο δουλοσ σου πορευσεται και πολεµησει µετα του αλλοφυλου τουτου33και 
ειπεν σαουλ προσ δαυιδ ου µη δυνηση πορευθηναι προσ τον αλλοφυλον του πολεµειν µετ′ αυτου οτι 
παιδαριον ει συ και αυτοσ ανηρ πολεµιστησ εκ νεοτητοσ αυτου34και ειπεν δαυιδ προσ σαουλ ποιµαινων ην ο 
δουλοσ σου τω πατρι αυτου εν τω ποιµνιω και οταν ηρχετο ο λεων και η αρκοσ και ελαµβανεν προβατον εκ 
τησ αγελησ35και εξεπορευοµην οπισω αυτου και επαταξα αυτον και εξεσπασα εκ του στοµατοσ αυτου και ει 
επανιστατο επ′ εµε και εκρατησα του φαρυγγοσ αυτου και επαταξα και εθανατωσα αυτον36και την αρκον 
ετυπτεν ο δουλοσ σου και τον λεοντα και εσται ο αλλοφυλοσ ο απεριτµητοσ ωσ εν τουτων ουχι πορευσοµαι 
και παταξω αυτον και αφελω σηµερον ονειδοσ εξ ισραηλ διοτι τισ ο απεριτµητοσ ουτοσ οσ ωνειδισεν 
παραταξιν θεου ζωντοσ37κυριοσ οσ εξειλατο µε εκ χειροσ του λεοντοσ και εκ χειροσ τησ αρκου αυτοσ 
εξελειται µε εκ χειροσ του αλλοφυλου του απεριτµητου τουτου και ειπεν σαουλ προσ δαυιδ πορευου και εσται 
κυριοσ µετα σου38και ενεδυσεν σαουλ τον δαυιδ µανδυαν και περικεφαλαιαν χαλκην περι την κεφαλην 
αυτου39και εζωσεν τον δαυιδ την ροµφαιαν αυτου επανω του µανδυου αυτου και εκοπιασεν περιπατησασ 
απαξ και δισ και ειπεν δαυιδ προσ σαουλ ου µη δυνωµαι πορευθηναι εν τουτοισ οτι ου πεπειραµαι και 
αφαιρουσιν αυτα απ′ αυτου40και ελαβεν την βακτηριαν αυτου εν τη χειρι αυτου και εξελεξατο εαυτω πεντε 
λιθουσ λειουσ εκ του χειµαρρου και εθετο αυτουσ εν τω καδιω τω ποιµενικω τω οντι αυτω εισ συλλογην και 
σφενδονην αυτου εν τη χειρι αυτου και προσηλθεν προσ τον ανδρα τον αλλοφυλον42και ειδεν γολιαδ τον 
δαυιδ και ητιµασεν αυτον οτι αυτοσ ην παιδαριον και αυτοσ πυρρακησ µετα καλλουσ οφθαλµων43και ειπεν ο 
αλλοφυλοσ προσ δαυιδ ωσει κυων εγω ειµι οτι συ ερχη επ′ εµε εν ραβδω και λιθοισ και ειπεν δαυιδ ουχι αλλ′ η 
χειρω κυνοσ και κατηρασατο ο αλλοφυλοσ τον δαυιδ εν τοισ θεοισ αυτου44και ειπεν ο αλλοφυλοσ προσ δαυιδ 
δευρο προσ µε και δωσω τασ σαρκασ σου τοισ πετεινοισ του ουρανου και τοισ κτηνεσιν τησ γησ45και ειπεν 
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δαυιδ προσ τον αλλοφυλον συ ερχη προσ µε εν ροµφαια και εν δορατι και εν ασπιδι καγω πορευοµαι προσ σε 
εν ονοµατι κυριου σαβαωθ θεου παραταξεωσ ισραηλ ην ωνειδισασ σηµερον46και αποκλεισει σε κυριοσ 
σηµερον εισ την χειρα µου και αποκτενω σε και αφελω την κεφαλην σου απο σου και δωσω τα κωλα σου και 
τα κωλα παρεµβολησ αλλοφυλων εν ταυτη τη ηµερα τοισ πετεινοισ του ουρανου και τοισ θηριοισ τησ γησ και 
γνωσεται πασα η γη οτι εστιν θεοσ εν ισραηλ47και γνωσεται πασα η εκκλησια αυτη οτι ουκ εν ροµφαια και 
δορατι σωζει κυριοσ οτι του κυριου ο πολεµοσ και παραδωσει κυριοσ υµασ εισ χειρασ ηµων48και ανεστη ο 
αλλοφυλοσ και επορευθη εισ συναντησιν δαυιδ49και εξετεινεν δαυιδ την χειρα αυτου εισ το καδιον και 
ελαβεν εκειθεν λιθον ενα και εσφενδονησεν και επαταξεν τον αλλοφυλον επι το µετωπον αυτου και διεδυ ο 
λιθοσ δια τησ περικεφαλαιασ εισ το µετωπον αυτου και επεσεν επι προσωπον αυτου επι την γην51και εδραµεν 
δαυιδ και επεστη επ′ αυτον και ελαβεν την ροµφαιαν αυτου και εθανατωσεν αυτον και αφειλεν την κεφαλην 
αυτου και ειδον οι αλλοφυλοι οτι τεθνηκεν ο δυνατοσ αυτων και εφυγον52και ανιστανται ανδρεσ ισραηλ και 
ιουδα και ηλαλαξαν και κατεδιωξαν οπισω αυτων εωσ εισοδου γεθ και εωσ τησ πυλησ ασκαλωνοσ και 
επεσαν τραυµατιαι των αλλοφυλων εν τη οδω των πυλων και εωσ γεθ και εωσ ακκαρων53και ανεστρεψαν 
ανδρεσ ισραηλ εκκλινοντεσ οπισω των αλλοφυλων και κατεπατουν τασ παρεµβολασ αυτων54και ελαβεν 
δαυιδ την κεφαλην του αλλοφυλου και ηνεγκεν αυτην εισ ιερουσαληµ και τα σκευη αυτου εθηκεν εν τω 
σκηνωµατι αυτου

Chapter 18
6και εξηλθον αι χορευουσαι εισ συναντησιν δαυιδ εκ πασων πολεων ισραηλ εν τυµπανοισ και εν χαρµοσυνη 
και εν κυµβαλοισ7και εξηρχον αι γυναικεσ και ελεγον επαταξεν σαουλ εν χιλιασιν αυτου και δαυιδ εν 
µυριασιν αυτου8και πονηρον εφανη το ρηµα εν οφθαλµοισ σαουλ περι του λογου τουτου και ειπεν τω δαυιδ 
εδωκαν τασ µυριαδασ και εµοι εδωκαν τασ χιλιαδασ9και ην σαουλ υποβλεποµενοσ τον δαυιδ απο τησ 
ηµερασ εκεινησ και επεκεινα12και εφοβηθη σαουλ απο προσωπου δαυιδ13και απεστησεν αυτον απ′ αυτου και 
κατεστησεν αυτον εαυτω χιλιαρχον και εξεπορευετο και εισεπορευετο εµπροσθεν του λαου14και ην δαυιδ εν 
πασαισ ταισ οδοισ αυτου συνιων και κυριοσ µετ′ αυτου15και ειδεν σαουλ ωσ αυτοσ συνιει σφοδρα και 
ευλαβειτο απο προσωπου αυτου16και πασ ισραηλ και ιουδασ ηγαπα τον δαυιδ οτι αυτοσ εξεπορευετο και 
εισεπορευετο προ προσωπου του λαου20και ηγαπησεν µελχολ η θυγατηρ σαουλ τον δαυιδ και απηγγελη σαουλ 
και ηυθυνθη εν οφθαλµοισ αυτου21και ειπεν σαουλ δωσω αυτην αυτω και εσται αυτω εισ σκανδαλον και ην 
επι σαουλ χειρ αλλοφυλων22και ενετειλατο σαουλ τοισ παισιν αυτου λεγων λαλησατε υµεισ λαθρα τω δαυιδ 
λεγοντεσ ιδου ο βασιλευσ θελει εν σοι και παντεσ οι παιδεσ αυτου αγαπωσιν σε και συ επιγαµβρευσον τω 
βασιλει23και ελαλησαν οι παιδεσ σαουλ εισ τα ωτα δαυιδ τα ρηµατα ταυτα και ειπεν δαυιδ ει κουφον εν 
οφθαλµοισ υµων επιγαµβρευσαι βασιλει καγω ανηρ ταπεινοσ και ουχι ενδοξοσ24και απηγγειλαν οι παιδεσ 
σαουλ αυτω κατα τα ρηµατα ταυτα α ελαλησεν δαυιδ25και ειπεν σαουλ ταδε ερειτε τω δαυιδ ου βουλεται ο 
βασιλευσ εν δοµατι αλλ′ η εν εκατον ακροβυστιαισ αλλοφυλων εκδικησαι εισ εχθρουσ του βασιλεωσ και 
σαουλ ελογισατο αυτον εµβαλειν εισ χειρασ των αλλοφυλων26και απαγγελλουσιν οι παιδεσ σαουλ τω δαυιδ 
τα ρηµατα ταυτα και ευθυνθη ο λογοσ εν οφθαλµοισ δαυιδ επιγαµβρευσαι τω βασιλει27και ανεστη δαυιδ και 
επορευθη αυτοσ και οι ανδρεσ αυτου και επαταξεν εν τοισ αλλοφυλοισ εκατον ανδρασ και ανηνεγκεν τασ 
ακροβυστιασ αυτων τω βασιλει και επιγαµβρευεται τω βασιλει και διδωσιν αυτω την µελχολ θυγατερα αυτου 
αυτω εισ γυναικα28και ειδεν σαουλ οτι κυριοσ µετα δαυιδ και πασ ισραηλ ηγαπα αυτον29και προσεθετο 
ευλαβεισθαι απο δαυιδ ετι

Chapter 19
1και ελαλησεν σαουλ προσ ιωναθαν τον υιον αυτου και προσ παντασ τουσ παιδασ αυτου θανατωσαι τον 
δαυιδ και ιωναθαν υιοσ σαουλ ηρειτο τον δαυιδ σφοδρα2και απηγγειλεν ιωναθαν τω δαυιδ λεγων σαουλ ζητει 
θανατωσαι σε φυλαξαι ουν αυριον πρωι και κρυβηθι και καθισον κρυβη3και εγω εξελευσοµαι και στησοµαι 
εχοµενοσ του πατροσ µου εν αγρω ου εαν ησ εκει και εγω λαλησω περι σου προσ τον πατερα µου και οψοµαι ο 
τι εαν η και απαγγελω σοι4και ελαλησεν ιωναθαν περι δαυιδ αγαθα προσ σαουλ τον πατερα αυτου και ειπεν 
προσ αυτον µη αµαρτησατω ο βασιλευσ εισ τον δουλον σου δαυιδ οτι ουχ ηµαρτηκεν εισ σε και τα ποιηµατα 
αυτου αγαθα σφοδρα5και εθετο την ψυχην αυτου εν τη χειρι αυτου και επαταξεν τον αλλοφυλον και εποιησεν 
κυριοσ σωτηριαν µεγαλην και πασ ισραηλ ειδον και εχαρησαν και ινα τι αµαρτανεισ εισ αιµα αθωον 
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θανατωσαι τον δαυιδ δωρεαν6και ηκουσεν σαουλ τησ φωνησ ιωναθαν και ωµοσεν σαουλ λεγων ζη κυριοσ ει 
αποθανειται7και εκαλεσεν ιωναθαν τον δαυιδ και απηγγειλεν αυτω παντα τα ρηµατα ταυτα και εισηγαγεν 
ιωναθαν τον δαυιδ προσ σαουλ και ην ενωπιον αυτου ωσει εχθεσ και τριτην ηµεραν8και προσεθετο ο πολεµοσ 
γενεσθαι προσ σαουλ και κατισχυσεν δαυιδ και επολεµησεν τουσ αλλοφυλουσ και επαταξεν εν αυτοισ 
πληγην µεγαλην σφοδρα και εφυγον εκ προσωπου αυτου9και εγενετο πνευµα θεου πονηρον επι σαουλ και 
αυτοσ εν οικω καθευδων και δορυ εν τη χειρι αυτου και δαυιδ εψαλλεν εν ταισ χερσιν αυτου10και εζητει 
σαουλ παταξαι το δορυ εισ δαυιδ και απεστη δαυιδ εκ προσωπου σαουλ και επαταξεν το δορυ εισ τον τοιχον 
και δαυιδ ανεχωρησεν και διεσωθη11και εγενηθη εν τη νυκτι εκεινη και απεστειλεν σαουλ αγγελουσ εισ οικον 
δαυιδ φυλαξαι αυτον του θανατωσαι αυτον πρωι και απηγγειλεν τω δαυιδ µελχολ η γυνη αυτου λεγουσα εαν 
µη συ σωσησ την ψυχην σαυτου την νυκτα ταυτην αυριον θανατωθηση12και καταγει η µελχολ τον δαυιδ δια 
τησ θυριδοσ και απηλθεν και εφυγεν και σωζεται13και ελαβεν η µελχολ τα κενοταφια και εθετο επι την κλινην 
και ηπαρ των αιγων εθετο προσ κεφαλησ αυτου και εκαλυψεν αυτα ιµατιω14και απεστειλεν σαουλ αγγελουσ 
λαβειν τον δαυιδ και λεγουσιν ενοχλεισθαι αυτον15και αποστελλει επι τον δαυιδ λεγων αγαγετε αυτον επι τησ 
κλινησ προσ µε του θανατωσαι αυτον16και ερχονται οι αγγελοι και ιδου τα κενοταφια επι τησ κλινησ και 
ηπαρ των αιγων προσ κεφαλησ αυτου17και ειπεν σαουλ τη µελχολ ινα τι ουτωσ παρελογισω µε και 
εξαπεστειλασ τον εχθρον µου και διεσωθη και ειπεν µελχολ τω σαουλ αυτοσ ειπεν εξαποστειλον µε ει δε µη 
θανατωσω σε18και δαυιδ εφυγεν και διεσωθη και παραγινεται προσ σαµουηλ εισ αρµαθαιµ και απαγγελλει 
αυτω παντα οσα εποιησεν αυτω σαουλ και επορευθη δαυιδ και σαµουηλ και εκαθισαν εν ναυαθ εν ραµα19και 
απηγγελη τω σαουλ λεγοντεσ ιδου δαυιδ εν ναυαθ εν ραµα20και απεστειλεν σαουλ αγγελουσ λαβειν τον δαυιδ 
και ειδαν την εκκλησιαν των προφητων και σαµουηλ ειστηκει καθεστηκωσ επ′ αυτων και εγενηθη επι τουσ 
αγγελουσ του σαουλ πνευµα θεου και προφητευουσιν21και απηγγελη τω σαουλ και απεστειλεν αγγελουσ 
ετερουσ και επροφητευσαν και αυτοι και προσεθετο σαουλ αποστειλαι αγγελουσ τριτουσ και επροφητευσαν 
και αυτοι22και εθυµωθη οργη σαουλ και επορευθη και αυτοσ εισ αρµαθαιµ και ερχεται εωσ του φρεατοσ του 
αλω του εν τω σεφι και ηρωτησεν και ειπεν που σαµουηλ και δαυιδ και ειπαν ιδου εν ναυαθ εν ραµα23και 
επορευθη εκειθεν εισ ναυαθ εν ραµα και εγενηθη και επ′ αυτω πνευµα θεου και επορευετο προφητευων εωσ 
του ελθειν αυτον εισ ναυαθ εν ραµα24και εξεδυσατο τα ιµατια αυτου και επροφητευσεν ενωπιον αυτων και 
επεσεν γυµνοσ ολην την ηµεραν εκεινην και ολην την νυκτα δια τουτο ελεγον ει και σαουλ εν προφηταισ

Chapter 20
1και απεδρα δαυιδ εκ ναυαθ εν ραµα και ερχεται ενωπιον ιωναθαν και ειπεν τι πεποιηκα και τι το αδικηµα 
µου και τι ηµαρτηκα ενωπιον του πατροσ σου οτι επιζητει την ψυχην µου2και ειπεν αυτω ιωναθαν µηδαµωσ 
σοι ου µη αποθανησ ιδου ου µη ποιηση ο πατηρ µου ρηµα µεγα η µικρον και ουκ αποκαλυψει το ωτιον µου 
και τι οτι κρυψει ο πατηρ µου το ρηµα τουτο ουκ εστιν τουτο3και απεκριθη δαυιδ τω ιωναθαν και ειπεν 
γινωσκων οιδεν ο πατηρ σου οτι ευρηκα χαριν εν οφθαλµοισ σου και ειπεν µη γνωτω τουτο ιωναθαν µη ου 
βουληται αλλα ζη κυριοσ και ζη η ψυχη σου οτι καθωσ ειπον εµπεπλησται ανα µεσον µου και του 
θανατου4και ειπεν ιωναθαν προσ δαυιδ τι επιθυµει η ψυχη σου και τι ποιησω σοι5και ειπεν δαυιδ προσ 
ιωναθαν ιδου δη νεοµηνια αυριον και εγω καθισασ ου καθησοµαι µετα του βασιλεωσ φαγειν και 
εξαποστελεισ µε και κρυβησοµαι εν τω πεδιω εωσ δειλησ6εαν επισκεπτοµενοσ επισκεψηται µε ο πατηρ σου 
και ερεισ παραιτουµενοσ παρητησατο απ′ εµου δαυιδ δραµειν εωσ εισ βηθλεεµ την πολιν αυτου οτι θυσια των 
ηµερων εκει ολη τη φυλη7εαν ταδε ειπη αγαθωσ ειρηνη τω δουλω σου και εαν σκληρωσ αποκριθη σοι γνωθι 
οτι συντετελεσται η κακια παρ′ αυτου8και ποιησεισ ελεοσ µετα του δουλου σου οτι εισηγαγεσ εισ διαθηκην 
κυριου τον δουλον σου µετα σεαυτου και ει εστιν αδικια εν τω δουλω σου θανατωσον µε συ και εωσ του 
πατροσ σου ινα τι ουτωσ εισαγεισ µε9και ειπεν ιωναθαν µηδαµωσ σοι οτι εαν γινωσκων γνω οτι συντετελεσται 
η κακια παρα του πατροσ µου του ελθειν επι σε και εαν µη εισ τασ πολεισ σου εγω απαγγελω σοι10και ειπεν 
δαυιδ προσ ιωναθαν τισ απαγγελει µοι εαν αποκριθη ο πατηρ σου σκληρωσ11και ειπεν ιωναθαν προσ δαυιδ 
πορευου και µενε εισ αγρον και εκπορευονται αµφοτεροι εισ αγρον12και ειπεν ιωναθαν προσ δαυιδ κυριοσ ο 
θεοσ ισραηλ οιδεν οτι ανακρινω τον πατερα µου ωσ αν ο καιροσ τρισσωσ και ιδου αγαθον η περι δαυιδ και ου 
µη αποστειλω προσ σε εισ αγρον13ταδε ποιησαι ο θεοσ τω ιωναθαν και ταδε προσθειη οτι ανοισω τα κακα επι 
σε και αποκαλυψω το ωτιον σου και εξαποστελω σε και απελευση εισ ειρηνην και εσται κυριοσ µετα σου 
καθωσ ην µετα του πατροσ µου14και µεν ετι µου ζωντοσ και ποιησεισ ελεοσ µετ′ εµου και εαν θανατω 
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αποθανω15ουκ εξαρεισ ελεοσ σου απο του οικου µου εωσ του αιωνοσ και ει µη εν τω εξαιρειν κυριον τουσ 
εχθρουσ δαυιδ εκαστον απο προσωπου τησ γησ16εξαρθηναι το ονοµα του ιωναθαν απο του οικου δαυιδ και 
εκζητησαι κυριοσ εχθρουσ του δαυιδ17και προσεθετο ετι ιωναθαν οµοσαι τω δαυιδ οτι ηγαπησεν ψυχην 
αγαπωντοσ αυτον18και ειπεν ιωναθαν αυριον νουµηνια και επισκεπηση οτι επισκεπησεται καθεδρα σου19και 
τρισσευσεισ και επισκεψη και ηξεισ εισ τον τοπον σου ου εκρυβησ εν τη ηµερα τη εργασιµη και καθηση παρα 
το εργαβ εκεινο20και εγω τρισσευσω ταισ σχιζαισ ακοντιζων εκπεµπων εισ την αµατταρι21και ιδου αποστελω 
το παιδαριον λεγων δευρο ευρε µοι την σχιζαν εαν ειπω λεγων τω παιδαριω ωδε η σχιζα απο σου και ωδε λαβε 
αυτην παραγινου οτι ειρηνη σοι και ουκ εστιν λογοσ ζη κυριοσ22εαν ταδε ειπω τω νεανισκω ωδε η σχιζα απο 
σου και επεκεινα πορευου οτι εξαπεσταλκεν σε κυριοσ23και το ρηµα ο ελαλησαµεν εγω και συ ιδου κυριοσ 
µαρτυσ ανα µεσον εµου και σου εωσ αιωνοσ24και κρυπτεται δαυιδ εν αγρω και παραγινεται ο µην και ερχεται 
ο βασιλευσ επι την τραπεζαν του φαγειν25και εκαθισεν ο βασιλευσ επι την καθεδραν αυτου ωσ απαξ και απαξ 
επι τησ καθεδρασ παρα τοιχον και προεφθασεν τον ιωναθαν και εκαθισεν αβεννηρ εκ πλαγιων σαουλ και 
επεσκεπη ο τοποσ δαυιδ26και ουκ ελαλησεν σαουλ ουδεν εν τη ηµερα εκεινη οτι ειπεν συµπτωµα φαινεται µη 
καθαροσ ειναι οτι ου κεκαθαρισται27και εγενηθη τη επαυριον του µηνοσ τη ηµερα τη δευτερα και επεσκεπη ο 
τοποσ του δαυιδ και ειπεν σαουλ προσ ιωναθαν τον υιον αυτου τι οτι ου παραγεγονεν ο υιοσ ιεσσαι και εχθεσ 
και σηµερον επι την τραπεζαν28και απεκριθη ιωναθαν τω σαουλ και ειπεν αυτω παρητηται δαυιδ παρ′ εµου 
εωσ εισ βηθλεεµ την πολιν αυτου πορευθηναι29και ειπεν εξαποστειλον δη µε οτι θυσια τησ φυλησ ηµιν εν τη 
πολει και ενετειλαντο προσ µε οι αδελφοι µου και νυν ει ευρηκα χαριν εν οφθαλµοισ σου διασωθησοµαι δη 
και οψοµαι τουσ αδελφουσ µου δια τουτο ου παραγεγονεν επι την τραπεζαν του βασιλεωσ30και εθυµωθη οργη 
σαουλ επι ιωναθαν σφοδρα και ειπεν αυτω υιε κορασιων αυτοµολουντων ου γαρ οιδα οτι µετοχοσ ει συ τω 
υιω ιεσσαι εισ αισχυνην σου και εισ αισχυνην αποκαλυψεωσ µητροσ σου31οτι πασασ τασ ηµερασ ασ ο υιοσ 
ιεσσαι ζη επι τησ γησ ουχ ετοιµασθησεται η βασιλεια σου νυν ουν αποστειλασ λαβε τον νεανιαν οτι υιοσ 
θανατου ουτοσ32και απεκριθη ιωναθαν τω σαουλ ινα τι αποθνησκει τι πεποιηκεν33και επηρεν σαουλ το δορυ 
επι ιωναθαν του θανατωσαι αυτον και εγνω ιωναθαν οτι συντετελεσται η κακια αυτη παρα του πατροσ αυτου 
θανατωσαι τον δαυιδ34και ανεπηδησεν ιωναθαν απο τησ τραπεζησ εν οργη θυµου και ουκ εφαγεν εν τη 
δευτερα του µηνοσ αρτον οτι εθραυσθη επι τον δαυιδ οτι συνετελεσεν επ′ αυτον ο πατηρ αυτου35και εγενηθη 
πρωι και εξηλθεν ιωναθαν εισ αγρον καθωσ εταξατο εισ το µαρτυριον δαυιδ και παιδαριον µικρον µετ′ 
αυτου36και ειπεν τω παιδαριω δραµε ευρε µοι τασ σχιζασ εν αισ εγω ακοντιζω και το παιδαριον εδραµε και 
αυτοσ ηκοντιζε τη σχιζη και παρηγαγεν αυτην37και ηλθεν το παιδαριον εωσ του τοπου τησ σχιζησ ου 
ηκοντιζεν ιωναθαν και ανεβοησεν ιωναθαν οπισω του νεανιου και ειπεν εκει η σχιζα απο σου και 
επεκεινα38και ανεβοησεν ιωναθαν οπισω του παιδαριου αυτου λεγων ταχυνασ σπευσον και µη στησ και 
ανελεξεν το παιδαριον ιωναθαν τασ σχιζασ προσ τον κυριον αυτου39και το παιδαριον ουκ εγνω ουθεν παρεξ 
ιωναθαν και δαυιδ εγνωσαν το ρηµα40και ιωναθαν εδωκεν τα σκευη αυτου επι το παιδαριον αυτου και ειπεν 
τω παιδαριω αυτου πορευου εισελθε εισ την πολιν41και ωσ εισηλθεν το παιδαριον και δαυιδ ανεστη απο του 
εργαβ και επεσεν επι προσωπον αυτου και προσεκυνησεν αυτω τρισ και κατεφιλησεν εκαστοσ τον πλησιον 
αυτου και εκλαυσεν εκαστοσ τω πλησιον αυτου εωσ συντελειασ µεγαλησ42και ειπεν ιωναθαν πορευου εισ 
ειρηνην και ωσ οµωµοκαµεν ηµεισ αµφοτεροι εν ονοµατι κυριου λεγοντεσ κυριοσ εσται µαρτυσ ανα µεσον 
εµου και σου και ανα µεσον του σπερµατοσ µου και ανα µεσον του σπερµατοσ σου εωσ αιωνοσ

Chapter 21
1και ανεστη δαυιδ και απηλθεν και ιωναθαν εισηλθεν εισ την πολιν2και ερχεται δαυιδ εισ νοµβα προσ 
αβιµελεχ τον ιερεα και εξεστη αβιµελεχ τη απαντησει αυτου και ειπεν αυτω τι οτι συ µονοσ και ουθεισ µετα 
σου3και ειπεν δαυιδ τω ιερει ο βασιλευσ εντεταλται µοι ρηµα σηµερον και ειπεν µοι µηδεισ γνωτω το ρηµα 
περι ου εγω αποστελλω σε και υπερ ου εντεταλµαι σοι και τοισ παιδαριοισ διαµεµαρτυρηµαι εν τω τοπω τω 
λεγοµενω θεου πιστισ φελλανι αλεµωνι4και νυν ει εισιν υπο την χειρα σου πεντε αρτοι δοσ εισ χειρα µου το 
ευρεθεν5και απεκριθη ο ιερευσ τω δαυιδ και ειπεν ουκ εισιν αρτοι βεβηλοι υπο την χειρα µου οτι αλλ′ η αρτοι 
αγιοι εισιν ει πεφυλαγµενα τα παιδαρια εστιν απο γυναικοσ και φαγεται6και απεκριθη δαυιδ τω ιερει και ειπεν 
αυτω αλλα απο γυναικοσ απεσχηµεθα εχθεσ και τριτην ηµεραν εν τω εξελθειν µε εισ οδον γεγονε παντα τα 
παιδαρια ηγνισµενα και αυτη η οδοσ βεβηλοσ διοτι αγιασθησεται σηµερον δια τα σκευη µου7και εδωκεν 
αυτω αβιµελεχ ο ιερευσ τουσ αρτουσ τησ προθεσεωσ οτι ουκ ην εκει αρτοσ οτι αλλ′ η αρτοι του προσωπου οι 
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αφηρηµενοι εκ προσωπου κυριου παρατεθηναι αρτον θερµον η ηµερα ελαβεν αυτουσ8και εκει ην εν των 
παιδαριων του σαουλ εν τη ηµερα εκεινη συνεχοµενοσ νεεσσαραν ενωπιον κυριου και ονοµα αυτω δωηκ ο 
συροσ νεµων τασ ηµιονουσ σαουλ9και ειπεν δαυιδ προσ αβιµελεχ ιδε ει εστιν ενταυθα υπο την χειρα σου 
δορυ η ροµφαια οτι την ροµφαιαν µου και τα σκευη ουκ ειληφα εν τη χειρι µου οτι ην το ρηµα του βασιλεωσ 
κατα σπουδην10και ειπεν ο ιερευσ ιδου η ροµφαια γολιαθ του αλλοφυλου ον επαταξασ εν τη κοιλαδι ηλα και 
αυτη ενειληµενη εν ιµατιω ει ταυτην ληµψη σεαυτω λαβε οτι ουκ εστιν ετερα παρεξ ταυτησ ενταυθα και ειπεν 
δαυιδ ιδου ουκ εστιν ωσπερ αυτη δοσ µοι αυτην11και εδωκεν αυτην αυτω και ανεστη δαυιδ και εφυγεν εν τη 
ηµερα εκεινη εκ προσωπου σαουλ και ηλθεν δαυιδ προσ αγχουσ βασιλεα γεθ12και ειπαν οι παιδεσ αγχουσ 
προσ αυτον ουχι ουτοσ δαυιδ ο βασιλευσ τησ γησ ουχι τουτω εξηρχον αι χορευουσαι λεγουσαι επαταξεν 
σαουλ εν χιλιασιν αυτου και δαυιδ εν µυριασιν αυτου13και εθετο δαυιδ τα ρηµατα εν τη καρδια αυτου και 
εφοβηθη σφοδρα απο προσωπου αγχουσ βασιλεωσ γεθ14και ηλλοιωσεν το προσωπον αυτου ενωπιον αυτου και 
προσεποιησατο εν τη ηµερα εκεινη και ετυµπανιζεν επι ταισ θυραισ τησ πολεωσ και παρεφερετο εν ταισ 
χερσιν αυτου και επιπτεν επι τασ θυρασ τησ πυλησ και τα σιελα αυτου κατερρει επι τον πωγωνα αυτου15και 
ειπεν αγχουσ προσ τουσ παιδασ αυτου ιδου ιδετε ανδρα επιληµπτον ινα τι εισηγαγετε αυτον προσ µε16η 
ελαττουµαι επιληµπτων εγω οτι εισαγειοχατε αυτον επιληµπτευεσθαι προσ µε ουτοσ ουκ εισελευσεται εισ 
οικιαν

Chapter 22
1και απηλθεν εκειθεν δαυιδ και διεσωθη και ερχεται εισ το σπηλαιον το οδολλαµ και ακουουσιν οι αδελφοι 
αυτου και ο οικοσ του πατροσ αυτου και καταβαινουσιν προσ αυτον εκει2και συνηγοντο προσ αυτον πασ εν 
αναγκη και πασ υποχρεωσ και πασ κατωδυνοσ ψυχη και ην επ′ αυτων ηγουµενοσ και ησαν µετ′ αυτου ωσ 
τετρακοσιοι ανδρεσ3και απηλθεν δαυιδ εκειθεν εισ µασσηφα τησ µωαβ και ειπεν προσ βασιλεα µωαβ 
γινεσθωσαν δη ο πατηρ µου και η µητηρ µου παρα σοι εωσ οτου γνω τι ποιησει µοι ο θεοσ4και παρεκαλεσεν 
το προσωπον του βασιλεωσ µωαβ και κατωκουν µετ′ αυτου πασασ τασ ηµερασ οντοσ του δαυιδ εν τη 
περιοχη5και ειπεν γαδ ο προφητησ προσ δαυιδ µη καθου εν τη περιοχη πορευου και ηξεισ εισ γην ιουδα και 
επορευθη δαυιδ και ηλθεν και εκαθισεν εν πολει σαριχ6και ηκουσεν σαουλ οτι εγνωσται δαυιδ και οι ανδρεσ 
οι µετ′ αυτου και σαουλ εκαθητο εν τω βουνω υπο την αρουραν την εν ραµα και το δορυ εν τη χειρι αυτου και 
παντεσ οι παιδεσ αυτου παρειστηκεισαν αυτω7και ειπεν σαουλ προσ τουσ παιδασ αυτου τουσ παρεστηκοτασ 
αυτω και ειπεν αυτοισ ακουσατε δη υιοι βενιαµιν ει αληθωσ πασιν υµιν δωσει ο υιοσ ιεσσαι αγρουσ και 
αµπελωνασ και παντασ υµασ ταξει εκατονταρχουσ και χιλιαρχουσ8οτι συγκεισθε παντεσ υµεισ επ′ εµε και 
ουκ εστιν ο αποκαλυπτων το ωτιον µου εν τω διαθεσθαι τον υιον µου διαθηκην µετα του υιου ιεσσαι και ουκ 
εστιν πονων περι εµου εξ υµων και αποκαλυπτων το ωτιον µου οτι επηγειρεν ο υιοσ µου τον δουλον µου επ′ 
εµε εισ εχθρον ωσ η ηµερα αυτη9και αποκρινεται δωηκ ο συροσ ο καθεστηκωσ επι τασ ηµιονουσ σαουλ και 
ειπεν εορακα τον υιον ιεσσαι παραγινοµενον εισ νοµβα προσ αβιµελεχ υιον αχιτωβ τον ιερεα10και ηρωτα 
αυτω δια του θεου και επισιτισµον εδωκεν αυτω και την ροµφαιαν γολιαδ του αλλοφυλου εδωκεν αυτω11και 
απεστειλεν ο βασιλευσ καλεσαι τον αβιµελεχ υιον αχιτωβ και παντασ τουσ υιουσ του πατροσ αυτου τουσ 
ιερεισ τουσ εν νοµβα και παρεγενοντο παντεσ προσ τον βασιλεα12και ειπεν σαουλ ακουε δη υιε αχιτωβ και 
ειπεν ιδου εγω λαλει κυριε13και ειπεν αυτω σαουλ ινα τι συνεθου κατ′ εµου συ και ο υιοσ ιεσσαι δουναι σε 
αυτω αρτον και ροµφαιαν και ερωταν αυτω δια του θεου θεσθαι αυτον επ′ εµε εισ εχθρον ωσ η ηµερα 
αυτη14και απεκριθη τω βασιλει και ειπεν και τισ εν πασιν τοισ δουλοισ σου ωσ δαυιδ πιστοσ και γαµβροσ του 
βασιλεωσ και αρχων παντοσ παραγγελµατοσ σου και ενδοξοσ εν τω οικω σου15η σηµερον ηργµαι ερωταν 
αυτω δια του θεου µηδαµωσ µη δοτω ο βασιλευσ κατα του δουλου αυτου λογον και εφ′ ολον τον οικον του 
πατροσ µου οτι ουκ ηδει ο δουλοσ ο σοσ εν πασιν τουτοισ ρηµα µικρον η µεγα16και ειπεν ο βασιλευσ σαουλ 
θανατω αποθανη αβιµελεχ συ και πασ ο οικοσ του πατροσ σου17και ειπεν ο βασιλευσ τοισ παρατρεχουσιν 
τοισ εφεστηκοσιν επ′ αυτον προσαγαγετε και θανατουτε τουσ ιερεισ του κυριου οτι η χειρ αυτων µετα δαυιδ 
και οτι εγνωσαν οτι φευγει αυτοσ και ουκ απεκαλυψαν το ωτιον µου και ουκ εβουληθησαν οι παιδεσ του 
βασιλεωσ επενεγκειν τασ χειρασ αυτων απαντησαι εισ τουσ ιερεισ κυριου18και ειπεν ο βασιλευσ τω δωηκ 
επιστρεφου συ και απαντα εισ τουσ ιερεισ και επεστραφη δωηκ ο συροσ και εθανατωσεν τουσ ιερεισ κυριου 
εν τη ηµερα εκεινη τριακοσιουσ και πεντε ανδρασ παντασ αιροντασ εφουδ19και την νοµβα την πολιν των 
ιερεων επαταξεν εν στοµατι ροµφαιασ απο ανδροσ εωσ γυναικοσ απο νηπιου εωσ θηλαζοντοσ και µοσχου και 
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ονου και προβατου20και διασωζεται υιοσ εισ τω αβιµελεχ υιω αχιτωβ και ονοµα αυτω αβιαθαρ και εφυγεν 
οπισω δαυιδ21και απηγγειλεν αβιαθαρ τω δαυιδ οτι εθανατωσεν σαουλ παντασ τουσ ιερεισ του κυριου22και 
ειπεν δαυιδ τω αβιαθαρ ηιδειν εν τη ηµερα εκεινη οτι δωηκ ο συροσ οτι απαγγελλων απαγγελει τω σαουλ εγω 
ειµι αιτιοσ των ψυχων οικου του πατροσ σου23καθου µετ′ εµου µη φοβου οτι ου εαν ζητω τη ψυχη µου τοπον 
ζητησω και τη ψυχη σου οτι πεφυλαξαι συ παρ′ εµοι

Chapter 23
1και απηγγελη τω δαυιδ λεγοντεσ ιδου οι αλλοφυλοι πολεµουσιν εν τη κει+λα και αυτοι διαρπαζουσιν 
καταπατουσιν τουσ αλω2και επηρωτησεν δαυιδ δια του κυριου λεγων ει πορευθω και παταξω τουσ 
αλλοφυλουσ τουτουσ και ειπεν κυριοσ πορευου και παταξεισ εν τοισ αλλοφυλοισ τουτοισ και σωσεισ την 
κει+λα3και ειπαν οι ανδρεσ του δαυιδ προσ αυτον ιδου ηµεισ ενταυθα εν τη ιουδαια φοβουµεθα και πωσ 
εσται εαν πορευθωµεν εισ κει+λα εισ τα σκυλα των αλλοφυλων εισπορευσοµεθα4και προσεθετο δαυιδ 
ερωτησαι ετι δια του κυριου και απεκριθη αυτω κυριοσ και ειπεν προσ αυτον αναστηθι και καταβηθι εισ 
κει+λα οτι εγω παραδιδωµι τουσ αλλοφυλουσ εισ χειρασ σου5και επορευθη δαυιδ και οι ανδρεσ οι µετ′ αυτου 
εισ κει+λα και επολεµησεν εν τοισ αλλοφυλοισ και εφυγον εκ προσωπου αυτου και απηγαγεν τα κτηνη αυτων 
και επαταξεν εν αυτοισ πληγην µεγαλην και εσωσεν δαυιδ τουσ κατοικουντασ κει+λα6και εγενετο εν τω 
φυγειν αβιαθαρ υιον αβιµελεχ προσ δαυιδ και αυτοσ µετα δαυιδ εισ κει+λα κατεβη εχων εφουδ εν τη χειρι 
αυτου7και απηγγελη τω σαουλ οτι ηκει δαυιδ εισ κει+λα και ειπεν σαουλ πεπρακεν αυτον ο θεοσ εισ χειρασ 
µου οτι αποκεκλεισται εισελθων εισ πολιν θυρων και µοχλων8και παρηγγειλεν σαουλ παντι τω λαω εισ 
πολεµον καταβαινειν εισ κει+λα συνεχειν τον δαυιδ και τουσ ανδρασ αυτου9και εγνω δαυιδ οτι ου 
παρασιωπα σαουλ περι αυτου την κακιαν και ειπεν δαυιδ προσ αβιαθαρ τον ιερεα προσαγαγε το εφουδ 
κυριου10και ειπεν δαυιδ κυριε ο θεοσ ισραηλ ακουων ακηκοεν ο δουλοσ σου οτι ζητει σαουλ ελθειν επι 
κει+λα διαφθειραι την πολιν δι′ εµε11ει αποκλεισθησεται και νυν ει καταβησεται σαουλ καθωσ ηκουσεν ο 
δουλοσ σου κυριε ο θεοσ ισραηλ απαγγειλον τω δουλω σου και ειπεν κυριοσ αποκλεισθησεται13και ανεστη 
δαυιδ και οι ανδρεσ οι µετ′ αυτου ωσ τετρακοσιοι και εξηλθον εκ κει+λα και επορευοντο ου εαν επορευθησαν 
και τω σαουλ απηγγελη οτι διασεσωται δαυιδ εκ κει+λα και ανηκεν του εξελθειν14και εκαθισεν δαυιδ εν τη 
ερηµω εν µασερεµ εν τοισ στενοισ και εκαθητο εν τη ερηµω εν τω ορει ζιφ εν τη γη τη αυχµωδει και εζητει 
αυτον σαουλ πασασ τασ ηµερασ και ου παρεδωκεν αυτον κυριοσ εισ τασ χειρασ αυτου15και ειδεν δαυιδ οτι 
εξερχεται σαουλ του ζητειν τον δαυιδ και δαυιδ εν τω ορει τω αυχµωδει εν τη καινη ζιφ16και ανεστη ιωναθαν 
υιοσ σαουλ και επορευθη προσ δαυιδ εισ καινην και εκραταιωσεν τασ χειρασ αυτου εν κυριω17και ειπεν 
προσ αυτον µη φοβου οτι ου µη ευρη σε η χειρ σαουλ του πατροσ µου και συ βασιλευσεισ επι ισραηλ και εγω 
εσοµαι σοι εισ δευτερον και σαουλ ο πατηρ µου οιδεν ουτωσ18και διεθεντο αµφοτεροι διαθηκην ενωπιον 
κυριου και εκαθητο δαυιδ εν καινη και ιωναθαν απηλθεν εισ οικον αυτου19και ανεβησαν οι ζιφαιοι εκ τησ 
αυχµωδουσ προσ σαουλ επι τον βουνον λεγοντεσ ουκ ιδου δαυιδ κεκρυπται παρ′ ηµιν εν µεσσαρα εν τοισ 
στενοισ εν τη καινη εν τω βουνω του εχελα του εκ δεξιων του ιεσσαιµουν20και νυν παν το προσ ψυχην του 
βασιλεωσ εισ καταβασιν καταβαινετω προσ ηµασ κεκλεικασιν αυτον εισ τασ χειρασ του βασιλεωσ21και ειπεν 
αυτοισ σαουλ ευλογηµενοι υµεισ τω κυριω οτι επονεσατε περι εµου22πορευθητε δη και ετοιµασατε ετι και 
γνωτε τον τοπον αυτου ου εσται ο πουσ αυτου εν ταχει εκει ου ειπατε µηποτε πανουργευσηται23και ιδετε και 
γνωτε και πορευσοµεθα µεθ′ υµων και εσται ει εστιν επι τησ γησ και εξερευνησω αυτον εν πασαισ χιλιασιν 
ιουδα24και ανεστησαν οι ζιφαιοι και επορευθησαν εµπροσθεν σαουλ και δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου εν τη 
ερηµω τη µααν καθ′ εσπεραν εκ δεξιων του ιεσσαιµουν25και επορευθη σαουλ και οι ανδρεσ αυτου ζητειν 
αυτον και απηγγειλαν τω δαυιδ και κατεβη εισ την πετραν την εν τη ερηµω µααν και ηκουσεν σαουλ και 
κατεδιωξεν οπισω δαυιδ εισ την ερηµον µααν26και πορευονται σαουλ και οι ανδρεσ αυτου εκ µερουσ του 
ορουσ τουτου και ην δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου εκ µερουσ του ορουσ τουτου και ην δαυιδ σκεπαζοµενοσ 
πορευεσθαι απο προσωπου σαουλ και σαουλ και οι ανδρεσ αυτου παρενεβαλον επι δαυιδ και τουσ ανδρασ 
αυτου συλλαβειν αυτουσ27και αγγελοσ προσ σαουλ ηλθεν λεγων σπευδε και δευρο οτι επεθεντο οι αλλοφυλοι 
επι την γην28και ανεστρεψεν σαουλ µη καταδιωκειν οπισω δαυιδ και επορευθη εισ συναντησιν των 
αλλοφυλων δια τουτο επεκληθη ο τοποσ εκεινοσ πετρα η µερισθεισα

Chapter 24
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1και ανεβη δαυιδ εκειθεν και εκαθισεν εν τοισ στενοισ εγγαδδι2και εγενηθη ωσ ανεστρεψεν σαουλ απο 
οπισθεν των αλλοφυλων και απηγγελη αυτω λεγοντων οτι δαυιδ εν τη ερηµω εγγαδδι3και ελαβεν µεθ′ εαυτου 
τρεισ χιλιαδασ ανδρων εκλεκτουσ εκ παντοσ ισραηλ και επορευθη ζητειν τον δαυιδ και τουσ ανδρασ αυτου 
επι προσωπον σαδαιεµ4και ηλθεν εισ τασ αγελασ των ποιµνιων τασ επι τησ οδου και ην εκει σπηλαιον και 
σαουλ εισηλθεν παρασκευασασθαι και δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου εσωτερον του σπηλαιου εκαθηντο5και 
ειπον οι ανδρεσ δαυιδ προσ αυτον ιδου η ηµερα αυτη ην ειπεν κυριοσ προσ σε παραδουναι τον εχθρον σου 
εισ τασ χειρασ σου και ποιησεισ αυτω ωσ αγαθον εν οφθαλµοισ σου και ανεστη δαυιδ και αφειλεν το 
πτερυγιον τησ διπλοι+δοσ τησ σαουλ λαθραιωσ6και εγενηθη µετα ταυτα και επαταξεν καρδια δαυιδ αυτον οτι 
αφειλεν το πτερυγιον τησ διπλοι+δοσ αυτου7και ειπεν δαυιδ προσ τουσ ανδρασ αυτου µηδαµωσ µοι παρα 
κυριου ει ποιησω το ρηµα τουτο τω κυριω µου τω χριστω κυριου επενεγκαι χειρα µου επ′ αυτον οτι χριστοσ 
κυριου εστιν ουτοσ8και επεισεν δαυιδ τουσ ανδρασ αυτου εν λογοισ και ουκ εδωκεν αυτοισ ανασταντασ 
θανατωσαι τον σαουλ και ανεστη σαουλ και κατεβη εισ την οδον9και ανεστη δαυιδ οπισω αυτου εκ του 
σπηλαιου και εβοησεν δαυιδ οπισω σαουλ λεγων κυριε βασιλευ και επεβλεψεν σαουλ εισ τα οπισω αυτου και 
εκυψεν δαυιδ επι προσωπον αυτου επι την γην και προσεκυνησεν αυτω10και ειπεν δαυιδ προσ σαουλ ινα τι 
ακουεισ των λογων του λαου λεγοντων ιδου δαυιδ ζητει την ψυχην σου11ιδου εν τη ηµερα ταυτη εορακασιν οι 
οφθαλµοι σου ωσ παρεδωκεν σε κυριοσ σηµερον εισ χειρα µου εν τω σπηλαιω και ουκ ηβουληθην αποκτειναι 
σε και εφεισαµην σου και ειπα ουκ εποισω χειρα µου επι κυριον µου οτι χριστοσ κυριου ουτοσ εστιν12και 
ιδου το πτερυγιον τησ διπλοι+δοσ σου εν τη χειρι µου εγω αφηρηκα το πτερυγιον και ουκ απεκταγκα σε και 
γνωθι και ιδε σηµερον οτι ουκ εστιν κακια εν τη χειρι µου ουδε ασεβεια και αθετησισ και ουχ ηµαρτηκα εισ 
σε και συ δεσµευεισ την ψυχην µου λαβειν αυτην13δικασαι κυριοσ ανα µεσον εµου και σου και εκδικησαι µε 
κυριοσ εκ σου και η χειρ µου ουκ εσται επι σοι14καθωσ λεγεται η παραβολη η αρχαια εξ ανοµων εξελευσεται 
πληµµελεια και η χειρ µου ουκ εσται επι σε15και νυν οπισω τινοσ συ εκπορευη βασιλευ ισραηλ οπισω τινοσ 
καταδιωκεισ συ οπισω κυνοσ τεθνηκοτοσ και οπισω ψυλλου ενοσ16γενοιτο κυριοσ εισ κριτην και δικαστην 
ανα µεσον εµου και ανα µεσον σου ιδοι κυριοσ και κριναι την κρισιν µου και δικασαι µοι εκ χειροσ σου17και 
εγενετο ωσ συνετελεσεν δαυιδ τα ρηµατα ταυτα λαλων προσ σαουλ και ειπεν σαουλ η φωνη σου αυτη τεκνον 
δαυιδ και ηρεν την φωνην αυτου σαουλ και εκλαυσεν18και ειπεν σαουλ προσ δαυιδ δικαιοσ συ υπερ εµε οτι 
συ ανταπεδωκασ µοι αγαθα εγω δε ανταπεδωκα σοι κακα19και συ απηγγειλασ µοι σηµερον α εποιησασ µοι 
αγαθα ωσ απεκλεισεν µε κυριοσ σηµερον εισ χειρασ σου και ουκ απεκτεινασ µε20και οτι ει ευροιτο τισ τον 
εχθρον αυτου εν θλιψει και εκπεµψαι αυτον εν οδω αγαθη και κυριοσ ανταποτεισει αυτω αγαθα καθωσ 
πεποιηκασ σηµερον21και νυν ιδου εγω γινωσκω οτι βασιλευων βασιλευσεισ και στησεται εν χερσιν σου 
βασιλεια ισραηλ22και νυν οµοσον µοι εν κυριω οτι ουκ εξολεθρευσεισ το σπερµα µου οπισω µου και ουκ 
αφανιεισ το ονοµα µου εκ του οικου του πατροσ µου23και ωµοσεν δαυιδ τω σαουλ και απηλθεν σαουλ εισ τον 
τοπον αυτου και δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου ανεβησαν εισ την µεσσαρα στενην

Chapter 25
1και απεθανεν σαµουηλ και συναθροιζονται πασ ισραηλ και κοπτονται αυτον και θαπτουσιν αυτον εν οικω 
αυτου εν αρµαθαιµ και ανεστη δαυιδ και κατεβη εισ την ερηµον µααν2και ην ανθρωποσ εν τη µααν και τα 
ποιµνια αυτου εν τω καρµηλω και ο ανθρωποσ µεγασ σφοδρα και τουτω ποιµνια τρισχιλια και αιγεσ χιλιαι 
και εγενηθη εν τω κειρειν το ποιµνιον αυτου εν τω καρµηλω3και ονοµα τω ανθρωπω ναβαλ και ονοµα τη 
γυναικι αυτου αβιγαια και η γυνη αυτου αγαθη συνεσει και καλη τω ειδει σφοδρα και ο ανθρωποσ σκληροσ 
και πονηροσ εν επιτηδευµασιν και ο ανθρωποσ κυνικοσ4και ηκουσεν δαυιδ εν τη ερηµω οτι κειρει ναβαλ ο 
καρµηλιοσ το ποιµνιον αυτου5και δαυιδ απεστειλεν δεκα παιδαρια και ειπεν τοισ παιδαριοισ αναβητε εισ 
καρµηλον και απελθατε προσ ναβαλ και ερωτησατε αυτον επι τω ονοµατι µου εισ ειρηνην6και ερειτε ταδε εισ 
ωρασ και συ υγιαινων και ο οικοσ σου και παντα τα σα υγιαινοντα7και νυν ιδου ακηκοα οτι κειρουσιν σοι 
νυν οι ποιµενεσ σου οι ησαν µεθ′ ηµων εν τη ερηµω και ουκ απεκωλυσαµεν αυτουσ και ουκ ενετειλαµεθα 
αυτοισ ουθεν πασασ τασ ηµερασ οντων αυτων εν καρµηλω8ερωτησον τα παιδαρια σου και απαγγελουσιν σοι 
και ευρετωσαν τα παιδαρια χαριν εν οφθαλµοισ σου οτι εφ′ ηµεραν αγαθην ηκοµεν δοσ δη ο εαν ευρη η χειρ 
σου τω υιω σου τω δαυιδ9και ερχονται τα παιδαρια και λαλουσιν τουσ λογουσ τουτουσ προσ ναβαλ κατα 
παντα τα ρηµατα ταυτα εν τω ονοµατι δαυιδ και ανεπηδησεν10και απεκριθη ναβαλ τοισ παισιν δαυιδ και 
ειπεν τισ ο δαυιδ και τισ ο υιοσ ιεσσαι σηµερον πεπληθυµµενοι εισιν οι δουλοι αναχωρουντεσ εκαστοσ εκ 
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προσωπου του κυριου αυτου11και ληµψοµαι τουσ αρτουσ µου και τον οινον µου και τα θυµατα µου α τεθυκα 
τοισ κειρουσιν µου τα προβατα και δωσω αυτα ανδρασιν οισ ουκ οιδα ποθεν εισιν12και απεστραφησαν τα 
παιδαρια δαυιδ εισ οδον αυτων και ανεστρεψαν και ηλθον και ανηγγειλαν τω δαυιδ κατα τα ρηµατα 
ταυτα13και ειπεν δαυιδ τοισ ανδρασιν αυτου ζωσασθε εκαστοσ την ροµφαιαν αυτου και ανεβησαν οπισω 
δαυιδ ωσ τετρακοσιοι ανδρεσ και οι διακοσιοι εκαθισαν µετα των σκευων14και τη αβιγαια γυναικι ναβαλ 
απηγγειλεν εν των παιδαριων λεγων ιδου δαυιδ απεστειλεν αγγελουσ εκ τησ ερηµου ευλογησαι τον κυριον 
ηµων και εξεκλινεν απ′ αυτων15και οι ανδρεσ αγαθοι ηµιν σφοδρα ουκ απεκωλυσαν ηµασ ουδε ενετειλαντο 
ηµιν πασασ τασ ηµερασ ασ ηµεν παρ′ αυτοισ και εν τω ειναι ηµασ εν αγρω16ωσ τειχοσ ησαν περι ηµασ και 
την νυκτα και την ηµεραν πασασ τασ ηµερασ ασ ηµεθα παρ′ αυτοισ ποιµαινοντεσ το ποιµνιον17και νυν γνωθι 
και ιδε τι συ ποιησεισ οτι συντετελεσται η κακια εισ τον κυριον ηµων και εισ τον οικον αυτου και ουτοσ υιοσ 
λοιµοσ και ουκ εστιν λαλησαι προσ αυτον18και εσπευσεν αβιγαια και ελαβεν διακοσιουσ αρτουσ και δυο 
αγγεια οινου και πεντε προβατα πεποιηµενα και πεντε οιφι αλφιτου και γοµορ εν σταφιδοσ και διακοσιασ 
παλαθασ και εθετο επι τουσ ονουσ19και ειπεν τοισ παιδαριοισ αυτησ προπορευεσθε εµπροσθεν µου και ιδου 
εγω οπισω υµων παραγινοµαι και τω ανδρι αυτησ ουκ απηγγειλεν20και εγενηθη αυτησ επιβεβηκυιησ επι την 
ονον και καταβαινουσησ εν σκεπη του ορουσ και ιδου δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου κατεβαινον εισ συναντησιν 
αυτησ και απηντησεν αυτοισ21και δαυιδ ειπεν ισωσ εισ αδικον πεφυλακα παντα τα αυτου εν τη ερηµω και 
ουκ ενετειλαµεθα λαβειν εκ παντων των αυτου ουθεν και ανταπεδωκεν µοι πονηρα αντι αγαθων22ταδε 
ποιησαι ο θεοσ τω δαυιδ και ταδε προσθειη ει υπολειψοµαι εκ παντων των του ναβαλ εωσ πρωι ουρουντα 
προσ τοιχον23και ειδεν αβιγαια τον δαυιδ και εσπευσεν και κατεπηδησεν απο τησ ονου και επεσεν ενωπιον 
δαυιδ επι προσωπον αυτησ και προσεκυνησεν αυτω επι την γην24επι τουσ ποδασ αυτου και ειπεν εν εµοι κυριε 
µου η αδικια λαλησατω δη η δουλη σου εισ τα ωτα σου και ακουσον τησ δουλησ σου λογον25µη δη θεσθω ο 
κυριοσ µου καρδιαν αυτου επι τον ανθρωπον τον λοιµον τουτον οτι κατα το ονοµα αυτου ουτωσ εστιν ναβαλ 
ονοµα αυτω και αφροσυνη µετ′ αυτου και εγω η δουλη σου ουκ ειδον τα παιδαρια σου α απεστειλασ26και νυν 
κυριε ζη κυριοσ και ζη η ψυχη σου καθωσ εκωλυσεν σε κυριοσ του µη ελθειν εισ αιµα αθωον και σωζειν την 
χειρα σου σοι και νυν γενοιντο ωσ ναβαλ οι εχθροι σου και οι ζητουντεσ τω κυριω µου κακα27και νυν λαβε 
την ευλογιαν ταυτην ην ενηνοχεν η δουλη σου τω κυριω µου και δωσεισ τοισ παιδαριοισ τοισ παρεστηκοσιν 
τω κυριω µου28αρον δη το ανοµηµα τησ δουλησ σου οτι ποιων ποιησει κυριοσ τω κυριω µου οικον πιστον οτι 
πολεµον κυριου ο κυριοσ µου πολεµει και κακια ουχ ευρεθησεται εν σοι πωποτε29και αναστησεται ανθρωποσ 
καταδιωκων σε και ζητων την ψυχην σου και εσται η ψυχη κυριου µου ενδεδεµενη εν δεσµω τησ ζωησ παρα 
κυριω τω θεω και ψυχην εχθρων σου σφενδονησεισ εν µεσω τησ σφενδονησ30και εσται οτι ποιησει κυριοσ τω 
κυριω µου παντα οσα ελαλησεν αγαθα επι σε και εντελειται σοι κυριοσ εισ ηγουµενον επι ισραηλ31και ουκ 
εσται σοι τουτο βδελυγµοσ και σκανδαλον τω κυριω µου εκχεαι αιµα αθωον δωρεαν και σωσαι χειρα κυριου 
µου αυτω και αγαθωσει κυριοσ τω κυριω µου και µνησθηση τησ δουλησ σου αγαθωσαι αυτη32και ειπεν δαυιδ 
τη αβιγαια ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ισραηλ οσ απεστειλεν σε σηµερον εν ταυτη εισ απαντησιν µου33και 
ευλογητοσ ο τροποσ σου και ευλογηµενη συ η αποκωλυσασα µε σηµερον εν ταυτη µη ελθειν εισ αιµατα και 
σωσαι χειρα µου εµοι34πλην οτι ζη κυριοσ ο θεοσ ισραηλ οσ απεκωλυσεν µε σηµερον του κακοποιησαι σε οτι 
ει µη εσπευσασ και παρεγενου εισ απαντησιν µοι τοτε ειπα ει υπολειφθησεται τω ναβαλ εωσ φωτοσ του πρωι 
ουρων προσ τοιχον35και ελαβεν δαυιδ εκ χειροσ αυτησ παντα α εφερεν αυτω και ειπεν αυτη αναβηθι εισ 
ειρηνην εισ οικον σου βλεπε ηκουσα τησ φωνησ σου και ηρετισα το προσωπον σου36και παρεγενηθη αβιγαια 
προσ ναβαλ και ιδου αυτω ποτοσ εν οικω αυτου ωσ ποτοσ βασιλεωσ και η καρδια ναβαλ αγαθη επ′ αυτον και 
αυτοσ µεθυων εωσ σφοδρα και ουκ απηγγειλεν αυτω ρηµα µικρον η µεγα εωσ φωτοσ του πρωι37και εγενετο 
πρωι ωσ εξενηψεν απο του οινου ναβαλ απηγγειλεν αυτω η γυνη αυτου τα ρηµατα ταυτα και εναπεθανεν η 
καρδια αυτου εν αυτω και αυτοσ γινεται ωσ λιθοσ38και εγενετο ωσει δεκα ηµεραι και επαταξεν κυριοσ τον 
ναβαλ και απεθανεν39και ηκουσεν δαυιδ και ειπεν ευλογητοσ κυριοσ οσ εκρινεν την κρισιν του ονειδισµου 
µου εκ χειροσ ναβαλ και τον δουλον αυτου περιεποιησατο εκ χειροσ κακων και την κακιαν ναβαλ 
απεστρεψεν κυριοσ εισ κεφαλην αυτου και απεστειλεν δαυιδ και ελαλησεν περι αβιγαιασ λαβειν αυτην εαυτω 
εισ γυναικα40και ηλθον οι παιδεσ δαυιδ προσ αβιγαιαν εισ καρµηλον και ελαλησαν αυτη λεγοντεσ δαυιδ 
απεστειλεν ηµασ προσ σε λαβειν σε αυτω εισ γυναικα41και ανεστη και προσεκυνησεν επι την γην επι 
προσωπον και ειπεν ιδου η δουλη σου εισ παιδισκην νιψαι ποδασ των παιδων σου42και ανεστη αβιγαια και 
επεβη επι την ονον και πεντε κορασια ηκολουθουν αυτη και επορευθη οπισω των παιδων δαυιδ και γινεται 
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αυτω εισ γυναικα43και την αχινααµ ελαβεν δαυιδ εξ ιεζραελ και αµφοτεραι ησαν αυτω γυναικεσ44και σαουλ 
εδωκεν µελχολ την θυγατερα αυτου την γυναικα δαυιδ τω φαλτι υιω λαισ τω εκ ροµµα

Chapter 26
1και ερχονται οι ζιφαιοι εκ τησ αυχµωδουσ προσ τον σαουλ εισ τον βουνον λεγοντεσ ιδου δαυιδ σκεπαζεται 
µεθ′ ηµων εν τω βουνω του εχελα του κατα προσωπον του ιεσσαιµουν2και ανεστη σαουλ και κατεβη εισ την 
ερηµον ζιφ και µετ′ αυτου τρεισ χιλιαδεσ ανδρων εκλεκτοι εξ ισραηλ ζητειν τον δαυιδ εν τη ερηµω ζιφ3και 
παρενεβαλεν σαουλ εν τω βουνω του εχελα επι προσωπου του ιεσσαιµουν επι τησ οδου και δαυιδ εκαθισεν εν 
τη ερηµω και ειδεν δαυιδ οτι ηκει σαουλ οπισω αυτου εισ την ερηµον4και απεστειλεν δαυιδ κατασκοπουσ και 
εγνω οτι ηκει σαουλ ετοιµοσ εκ κει+λα5και ανεστη δαυιδ λαθρα και εισπορευεται εισ τον τοπον ου εκαθευδεν 
εκει σαουλ και εκει αβεννηρ υιοσ νηρ αρχιστρατηγοσ αυτου και σαουλ εκαθευδεν εν λαµπηνη και ο λαοσ 
παρεµβεβληκωσ κυκλω αυτου6και απεκριθη δαυιδ και ειπεν προσ αχιµελεχ τον χετταιον και προσ αβεσσα 
υιον σαρουιασ αδελφον ιωαβ λεγων τισ εισελευσεται µετ′ εµου προσ σαουλ εισ την παρεµβολην και ειπεν 
αβεσσα εγω εισελευσοµαι µετα σου7και εισπορευεται δαυιδ και αβεσσα εισ τον λαον την νυκτα και ιδου 
σαουλ καθευδων υπνω εν λαµπηνη και το δορυ εµπεπηγοσ εισ την γην προσ κεφαλησ αυτου και αβεννηρ και ο 
λαοσ αυτου εκαθευδεν κυκλω αυτου8και ειπεν αβεσσα προσ δαυιδ απεκλεισεν σηµερον κυριοσ τον εχθρον 
σου εισ τασ χειρασ σου και νυν παταξω αυτον τω δορατι εισ την γην απαξ και ου δευτερωσω αυτω9και ειπεν 
δαυιδ προσ αβεσσα µη ταπεινωσησ αυτον οτι τισ εποισει χειρα αυτου επι χριστον κυριου και 
αθωωθησεται10και ειπεν δαυιδ ζη κυριοσ εαν µη κυριοσ παιση αυτον η η ηµερα αυτου ελθη και αποθανη η 
εισ πολεµον καταβη και προστεθη11µηδαµωσ µοι παρα κυριου επενεγκειν χειρα µου επι χριστον κυριου και 
νυν λαβε δη το δορυ απο προσ κεφαλησ αυτου και τον φακον του υδατοσ και απελθωµεν καθ′ εαυτουσ12και 
ελαβεν δαυιδ το δορυ και τον φακον του υδατοσ απο προσ κεφαλησ αυτου και απηλθον καθ′ εαυτουσ και ουκ 
ην ο βλεπων και ουκ ην ο γινωσκων και ουκ ην ο εξεγειροµενοσ παντεσ υπνουντεσ οτι θαµβοσ κυριου 
επεπεσεν επ′ αυτουσ13και διεβη δαυιδ εισ το περαν και εστη επι την κορυφην του ορουσ µακροθεν και πολλη 
η οδοσ ανα µεσον αυτων14και προσεκαλεσατο δαυιδ τον λαον και τω αβεννηρ ελαλησεν λεγων ουκ 
αποκριθησει αβεννηρ και απεκριθη αβεννηρ και ειπεν τισ ει συ ο καλων µε15και ειπεν δαυιδ προσ αβεννηρ 
ουκ ανηρ συ και τισ ωσ συ εν ισραηλ και δια τι ου φυλασσεισ τον κυριον σου τον βασιλεα οτι εισηλθεν εισ εκ 
του λαου διαφθειραι τον βασιλεα κυριον σου16και ουκ αγαθον το ρηµα τουτο ο πεποιηκασ ζη κυριοσ οτι υιοι 
θανατωσεωσ υµεισ οι φυλασσοντεσ τον βασιλεα κυριον υµων τον χριστον κυριου και νυν ιδε δη το δορυ του 
βασιλεωσ και ο φακοσ του υδατοσ που εστιν τα προσ κεφαλησ αυτου17και επεγνω σαουλ την φωνην του δαυιδ 
και ειπεν η φωνη σου αυτη τεκνον δαυιδ και ειπεν δαυιδ δουλοσ σου κυριε βασιλευ18και ειπεν ινα τι τουτο 
καταδιωκει ο κυριοσ µου οπισω του δουλου αυτου οτι τι ηµαρτηκα και τι ευρεθη εν εµοι αδικηµα19και νυν 
ακουσατω δη ο κυριοσ µου ο βασιλευσ το ρηµα του δουλου αυτου ει ο θεοσ επισειει σε επ′ εµε οσφρανθειη 
θυσιασ σου και ει υιοι ανθρωπων επικαταρατοι ουτοι ενωπιον κυριου οτι εξεβαλον µε σηµερον µη εστηρισθαι 
εν κληρονοµια κυριου λεγοντεσ πορευου δουλευε θεοισ ετεροισ20και νυν µη πεσοι το αιµα µου επι την γην εξ 
εναντιασ προσωπου κυριου οτι εξεληλυθεν ο βασιλευσ ισραηλ ζητειν την ψυχην µου καθωσ καταδιωκει ο 
νυκτικοραξ εν τοισ ορεσιν21και ειπεν σαουλ ηµαρτηκα επιστρεφε τεκνον δαυιδ οτι ου κακοποιησω σε ανθ′ ων 
εντιµοσ ψυχη µου εν οφθαλµοισ σου εν τη σηµερον µεµαταιωµαι και ηγνοηκα πολλα σφοδρα22και απεκριθη 
δαυιδ και ειπεν ιδου το δορυ του βασιλεωσ διελθετω εισ των παιδαριων και λαβετω αυτο23και κυριοσ 
επιστρεψει εκαστω τασ δικαιοσυνασ αυτου και την πιστιν αυτου ωσ παρεδωκεν σε κυριοσ σηµερον εισ 
χειρασ µου και ουκ ηθελησα επενεγκειν χειρα µου επι χριστον κυριου24και ιδου καθωσ εµεγαλυνθη η ψυχη 
σου σηµερον εν ταυτη εν οφθαλµοισ µου ουτωσ µεγαλυνθειη η ψυχη µου ενωπιον κυριου και σκεπασαι µε και 
εξελειται µε εκ πασησ θλιψεωσ25και ειπεν σαουλ προσ δαυιδ ευλογηµενοσ συ τεκνον και ποιων ποιησεισ και 
δυναµενοσ δυνησει και απηλθεν δαυιδ εισ την οδον αυτου και σαουλ ανεστρεψεν εισ τον τοπον αυτου

Chapter 27
1και ειπεν δαυιδ εν τη καρδια αυτου λεγων νυν προστεθησοµαι εν ηµερα µια εισ χειρασ σαουλ και ουκ εστιν 
µοι αγαθον εαν µη σωθω εισ γην αλλοφυλων και ανη σαουλ του ζητειν µε εισ παν οριον ισραηλ και 
σωθησοµαι εκ χειροσ αυτου2και ανεστη δαυιδ και οι τετρακοσιοι ανδρεσ µετ′ αυτου και επορευθη προσ 
αγχουσ υιον αµµαχ βασιλεα γεθ3και εκαθισεν δαυιδ µετα αγχουσ εν γεθ αυτοσ και οι ανδρεσ αυτου εκαστοσ 
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και ο οικοσ αυτου και δαυιδ και αµφοτεραι αι γυναικεσ αυτου αχινααµ η ιεζραηλιτισ και αβιγαια η γυνη 
ναβαλ του καρµηλιου4και ανηγγελη τω σαουλ οτι πεφευγεν δαυιδ εισ γεθ και ου προσεθετο ετι ζητειν 
αυτον5και ειπεν δαυιδ προσ αγχουσ ει δη ευρηκεν ο δουλοσ σου χαριν εν οφθαλµοισ σου δοτωσαν δη µοι 
τοπον εν µια των πολεων των κατ′ αγρον και καθησοµαι εκει και ινα τι καθηται ο δουλοσ σου εν πολει 
βασιλευοµενη µετα σου6και εδωκεν αυτω εν τη ηµερα εκεινη την σεκελακ δια τουτο εγενηθη σεκελακ τω 
βασιλει τησ ιουδαιασ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ7και εγενηθη ο αριθµοσ των ηµερων ων εκαθισεν δαυιδ εν αγρω 
των αλλοφυλων τεσσαρασ µηνασ8και ανεβαινεν δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου και επετιθεντο επι παντα τον 
γεσιρι και επι τον αµαληκιτην και ιδου η γη κατωκειτο απο ανηκοντων η απο γελαµψουρ τετειχισµενων και 
εωσ γησ αιγυπτου9και ετυπτε την γην και ουκ εζωογονει ανδρα και γυναικα και ελαµβανεν ποιµνια και 
βουκολια και ονουσ και καµηλουσ και ιµατισµον και ανεστρεψαν και ηρχοντο προσ αγχουσ10και ειπεν 
αγχουσ προσ δαυιδ επι τινα επεθεσθε σηµερον και ειπεν δαυιδ προσ αγχουσ κατα νοτον τησ ιουδαιασ και 
κατα νοτον ιεσµεγα και κατα νοτον του κενεζι11και ανδρα και γυναικα ουκ εζωογονησεν του εισαγαγειν εισ 
γεθ λεγων µη αναγγειλωσιν εισ γεθ καθ′ ηµων λεγοντεσ ταδε δαυιδ ποιει και τοδε το δικαιωµα αυτου πασασ 
τασ ηµερασ ασ εκαθητο δαυιδ εν αγρω των αλλοφυλων12και επιστευθη δαυιδ εν τω αγχουσ σφοδρα λεγων 
ησχυνται αισχυνοµενοσ εν τω λαω αυτου εν ισραηλ και εσται µοι δουλοσ εισ τον αιωνα

Chapter 28
1και εγενηθη εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και συναθροιζονται αλλοφυλοι εν ταισ παρεµβολαισ αυτων εξελθειν 
πολεµειν µετα ισραηλ και ειπεν αγχουσ προσ δαυιδ γινωσκων γνωσει οτι µετ′ εµου εξελευσει εισ πολεµον συ 
και οι ανδρεσ σου2και ειπεν δαυιδ προσ αγχουσ ουτω νυν γνωσει α ποιησει ο δουλοσ σου και ειπεν αγχουσ 
προσ δαυιδ ουτωσ αρχισωµατοφυλακα θησοµαι σε πασασ τασ ηµερασ3και σαµουηλ απεθανεν και εκοψαντο 
αυτον πασ ισραηλ και θαπτουσιν αυτον εν αρµαθαιµ εν πολει αυτου και σαουλ περιειλεν τουσ 
εγγαστριµυθουσ και τουσ γνωστασ απο τησ γησ4και συναθροιζονται οι αλλοφυλοι και ερχονται και 
παρεµβαλλουσιν εισ σωµαν και συναθροιζει σαουλ παντα ανδρα ισραηλ και παρεµβαλλουσιν εισ 
γελβουε5και ειδεν σαουλ την παρεµβολην των αλλοφυλων και εφοβηθη και εξεστη η καρδια αυτου 
σφοδρα6και επηρωτησεν σαουλ δια κυριου και ουκ απεκριθη αυτω κυριοσ εν τοισ ενυπνιοισ και εν τοισ 
δηλοισ και εν τοισ προφηταισ7και ειπεν σαουλ τοισ παισιν αυτου ζητησατε µοι γυναικα εγγαστριµυθον και 
πορευσοµαι προσ αυτην και ζητησω εν αυτη και ειπαν οι παιδεσ αυτου προσ αυτον ιδου γυνη εγγαστριµυθοσ 
εν αενδωρ8και συνεκαλυψατο σαουλ και περιεβαλετο ιµατια ετερα και πορευεται αυτοσ και δυο ανδρεσ µετ′ 
αυτου και ερχονται προσ την γυναικα νυκτοσ και ειπεν αυτη µαντευσαι δη µοι εν τω εγγαστριµυθω και 
αναγαγε µοι ον εαν ειπω σοι9και ειπεν η γυνη προσ αυτον ιδου δη συ οιδασ οσα εποιησεν σαουλ ωσ 
εξωλεθρευσεν τουσ εγγαστριµυθουσ και τουσ γνωστασ απο τησ γησ και ινα τι συ παγιδευεισ την ψυχην µου 
θανατωσαι αυτην10και ωµοσεν αυτη σαουλ λεγων ζη κυριοσ ει απαντησεται σοι αδικια εν τω λογω 
τουτω11και ειπεν η γυνη τινα αναγαγω σοι και ειπεν τον σαµουηλ αναγαγε µοι12και ειδεν η γυνη τον σαµουηλ 
και ανεβοησεν φωνη µεγαλη και ειπεν η γυνη προσ σαουλ ινα τι παρελογισω µε και συ ει σαουλ13και ειπεν 
αυτη ο βασιλευσ µη φοβου ειπον τινα εορακασ και ειπεν αυτω θεουσ εορακα αναβαινοντασ εκ τησ γησ14και 
ειπεν αυτη τι εγνωσ και ειπεν αυτω ανδρα ορθιον αναβαινοντα εκ τησ γησ και ουτοσ διπλοι+δα 
αναβεβληµενοσ και εγνω σαουλ οτι σαµουηλ ουτοσ και εκυψεν επι προσωπον αυτου επι την γην και 
προσεκυνησεν αυτω15και ειπεν σαµουηλ ινα τι παρηνωχλησασ µοι αναβηναι µε και ειπεν σαουλ θλιβοµαι 
σφοδρα και οι αλλοφυλοι πολεµουσιν εν εµοι και ο θεοσ αφεστηκεν απ′ εµου και ουκ επακηκοεν µοι ετι και εν 
χειρι των προφητων και εν τοισ ενυπνιοισ και νυν κεκληκα σε γνωρισαι µοι τι ποιησω16και ειπεν σαµουηλ ινα 
τι επερωτασ µε και κυριοσ αφεστηκεν απο σου και γεγονεν µετα του πλησιον σου17και πεποιηκεν κυριοσ σοι 
καθωσ ελαλησεν εν χειρι µου και διαρρηξει κυριοσ την βασιλειαν σου εκ χειροσ σου και δωσει αυτην τω 
πλησιον σου τω δαυιδ18διοτι ουκ ηκουσασ φωνησ κυριου και ουκ εποιησασ θυµον οργησ αυτου εν αµαληκ 
δια τουτο το ρηµα εποιησεν κυριοσ σοι τη ηµερα ταυτη19και παραδωσει κυριοσ τον ισραηλ µετα σου εισ 
χειρασ αλλοφυλων και αυριον συ και οι υιοι σου µετα σου πεσουνται και την παρεµβολην ισραηλ δωσει 
κυριοσ εισ χειρασ αλλοφυλων20και εσπευσεν σαουλ και επεσεν εστηκωσ επι την γην και εφοβηθη σφοδρα απο 
των λογων σαµουηλ και ισχυσ εν αυτω ουκ ην ετι ου γαρ εφαγεν αρτον ολην την ηµεραν και ολην την νυκτα 
εκεινην21και εισηλθεν η γυνη προσ σαουλ και ειδεν οτι εσπευσεν σφοδρα και ειπεν προσ αυτον ιδου δη 
ηκουσεν η δουλη σου τησ φωνησ σου και εθεµην την ψυχην µου εν τη χειρι µου και ηκουσα τουσ λογουσ ουσ 
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ελαλησασ µοι22και νυν ακουσον δη φωνησ τησ δουλησ σου και παραθησω ενωπιον σου ψωµον αρτου και 
φαγε και εσται εν σοι ισχυσ οτι πορευση εν οδω23και ουκ εβουληθη φαγειν και παρεβιαζοντο αυτον οι παιδεσ 
αυτου και η γυνη και ηκουσεν τησ φωνησ αυτων και ανεστη απο τησ γησ και εκαθισεν επι τον διφρον24και τη 
γυναικι ην δαµαλισ νοµασ εν τη οικια και εσπευσεν και εθυσεν αυτην και ελαβεν αλευρα και εφυρασεν και 
επεψεν αζυµα25και προσηγαγεν ενωπιον σαουλ και ενωπιον των παιδων αυτου και εφαγον και ανεστησαν και 
απηλθον την νυκτα εκεινην

Chapter 29
1και συναθροιζουσιν αλλοφυλοι πασασ τασ παρεµβολασ αυτων εισ αφεκ και ισραηλ παρενεβαλεν εν αενδωρ 
τη εν ιεζραελ2και σατραπαι αλλοφυλων παρεπορευοντο εισ εκατονταδασ και χιλιαδασ και δαυιδ και οι 
ανδρεσ αυτου παρεπορευοντο επ′ εσχατων µετα αγχουσ3και ειπον οι σατραπαι των αλλοφυλων τινεσ οι 
διαπορευοµενοι ουτοι και ειπεν αγχουσ προσ τουσ στρατηγουσ των αλλοφυλων ουχ ουτοσ δαυιδ ο δουλοσ 
σαουλ βασιλεωσ ισραηλ γεγονεν µεθ′ ηµων ηµερασ τουτο δευτερον ετοσ και ουχ ευρηκα εν αυτω ουθεν αφ′ ησ 
ηµερασ ενεπεσεν προσ µε και εωσ τησ ηµερασ ταυτησ4και ελυπηθησαν επ′ αυτω οι στρατηγοι των αλλοφυλων 
και λεγουσιν αυτω αποστρεψον τον ανδρα εισ τον τοπον αυτου ου κατεστησασ αυτον εκει και µη ερχεσθω 
µεθ′ ηµων εισ τον πολεµον και µη γινεσθω επιβουλοσ τησ παρεµβολησ και εν τινι διαλλαγησεται ουτοσ τω 
κυριω αυτου ουχι εν ταισ κεφαλαισ των ανδρων εκεινων5ουχ ουτοσ δαυιδ ω εξηρχον εν χοροισ λεγοντεσ 
επαταξεν σαουλ εν χιλιασιν αυτου και δαυιδ εν µυριασιν αυτου6και εκαλεσεν αγχουσ τον δαυιδ και ειπεν 
αυτω ζη κυριοσ οτι ευθησ συ και αγαθοσ εν οφθαλµοισ µου και η εξοδοσ σου και η εισοδοσ σου µετ′ εµου εν 
τη παρεµβολη και οτι ουχ ευρηκα κατα σου κακιαν αφ′ ησ ηµερασ ηκεισ προσ µε εωσ τησ σηµερον ηµερασ 
και εν οφθαλµοισ των σατραπων ουκ αγαθοσ συ7και νυν αναστρεφε και πορευου εισ ειρηνην και ου µη 
ποιησεισ κακιαν εν οφθαλµοισ των σατραπων των αλλοφυλων8και ειπεν δαυιδ προσ αγχουσ τι πεποιηκα σοι 
και τι ευρεσ εν τω δουλω σου αφ′ ησ ηµερασ ηµην ενωπιον σου και εωσ τησ ηµερασ ταυτησ οτι ου µη ελθω 
πολεµησαι τουσ εχθρουσ του κυριου µου του βασιλεωσ9και απεκριθη αγχουσ προσ δαυιδ οιδα οτι αγαθοσ συ 
εν οφθαλµοισ µου αλλ′ οι σατραπαι των αλλοφυλων λεγουσιν ουχ ηξει µεθ′ ηµων εισ πολεµον10και νυν 
ορθρισον το πρωι συ και οι παιδεσ του κυριου σου οι ηκοντεσ µετα σου και πορευεσθε εισ τον τοπον ου 
κατεστησα υµασ εκει και λογον λοιµον µη θησ εν καρδια σου οτι αγαθοσ συ ενωπιον µου και ορθρισατε εν τη 
οδω και φωτισατω υµιν και πορευθητε11και ωρθρισεν δαυιδ αυτοσ και οι ανδρεσ αυτου απελθειν και 
φυλασσειν την γην των αλλοφυλων και οι αλλοφυλοι ανεβησαν πολεµειν επι ισραηλ

Chapter 30
1και εγενηθη εισελθοντοσ δαυιδ και των ανδρων αυτου εισ σεκελακ τη ηµερα τη τριτη και αµαληκ επεθετο επι 
τον νοτον και επι σεκελακ και επαταξεν την σεκελακ και ενεπυρισεν αυτην εν πυρι2και τασ γυναικασ και 
παντα τα εν αυτη απο µικρου εωσ µεγαλου ουκ εθανατωσαν ανδρα και γυναικα αλλ′ ηχµαλωτευσαν και 
απηλθον εισ την οδον αυτων3και ηλθεν δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου εισ την πολιν και ιδου εµπεπυρισται εν 
πυρι αι δε γυναικεσ αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερεσ αυτων ηχµαλωτευµενοι4και ηρεν δαυιδ και οι 
ανδρεσ αυτου την φωνην αυτων και εκλαυσαν εωσ οτου ουκ ην εν αυτοισ ισχυσ ετι κλαιειν5και αµφοτεραι αι 
γυναικεσ δαυιδ ηχµαλωτευθησαν αχινοοµ η ιεζραηλιτισ και αβιγαια η γυνη ναβαλ του καρµηλιου6και 
εθλιβη δαυιδ σφοδρα οτι ειπεν ο λαοσ λιθοβολησαι αυτον οτι κατωδυνοσ ψυχη παντοσ του λαου εκαστου επι 
τουσ υιουσ αυτου και επι τασ θυγατερασ αυτου και εκραταιωθη δαυιδ εν κυριω θεω αυτου7και ειπεν δαυιδ 
προσ αβιαθαρ τον ιερεα υιον αχιµελεχ προσαγαγε το εφουδ8και επηρωτησεν δαυιδ δια του κυριου λεγων ει 
καταδιωξω οπισω του γεδδουρ τουτου ει καταληµψοµαι αυτουσ και ειπεν αυτω καταδιωκε οτι καταλαµβανων 
καταληµψη και εξαιρουµενοσ εξελη9και επορευθη δαυιδ αυτοσ και οι εξακοσιοι ανδρεσ µετ′ αυτου και 
ερχονται εωσ του χειµαρρου βοσορ και οι περισσοι εστησαν10και κατεδιωξεν εν τετρακοσιοισ ανδρασιν 
υπεστησαν δε διακοσιοι ανδρεσ οιτινεσ εκαθισαν περαν του χειµαρρου του βοσορ11και ευρισκουσιν ανδρα 
αιγυπτιον εν αγρω και λαµβανουσιν αυτον και αγουσιν αυτον προσ δαυιδ εν αγρω και διδοασιν αυτω αρτον 
και εφαγεν και εποτισαν αυτον υδωρ12και διδοασιν αυτω κλασµα παλαθησ και εφαγεν και κατεστη το πνευµα 
αυτου εν αυτω οτι ου βεβρωκει αρτον και ου πεπωκει υδωρ τρεισ ηµερασ και τρεισ νυκτασ13και ειπεν αυτω 
δαυιδ τινοσ συ ει και ποθεν ει και ειπεν το παιδαριον το αιγυπτιον εγω ειµι δουλοσ ανδροσ αµαληκιτου και 
κατελιπεν µε ο κυριοσ µου οτι ηνωχληθην εγω σηµερον τριταιοσ14και ηµεισ επεθεµεθα επι νοτον του χολθι 
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και επι τα τησ ιουδαιασ µερη και επι νοτον χελουβ και την σεκελακ ενεπυρισαµεν εν πυρι15και ειπεν προσ 
αυτον δαυιδ ει καταξεισ µε επι το γεδδουρ τουτο και ειπεν οµοσον δη µοι κατα του θεου µη θανατωσειν µε και 
µη παραδουναι µε εισ χειρασ του κυριου µου και καταξω σε επι το γεδδουρ τουτο16και κατηγαγεν αυτον εκει 
και ιδου ουτοι διακεχυµενοι επι προσωπον πασησ τησ γησ εσθιοντεσ και πινοντεσ και εορταζοντεσ εν πασι 
τοισ σκυλοισ τοισ µεγαλοισ οισ ελαβον εκ γησ αλλοφυλων και εκ γησ ιουδα17και ηλθεν επ′ αυτουσ δαυιδ και 
επαταξεν αυτουσ απο εωσφορου εωσ δειλησ και τη επαυριον και ουκ εσωθη εξ αυτων ανηρ οτι αλλ′ η 
τετρακοσια παιδαρια α ην επιβεβηκοτα επι τασ καµηλουσ και εφυγον18και αφειλατο δαυιδ παντα α ελαβον οι 
αµαληκιται και αµφοτερασ τασ γυναικασ αυτου εξειλατο19και ου διεφωνησεν αυτοισ απο µικρου εωσ 
µεγαλου και απο των σκυλων και εωσ υιων και θυγατερων και εωσ παντων ων ελαβον αυτων τα παντα 
επεστρεψεν δαυιδ20και ελαβεν δαυιδ παντα τα ποιµνια και τα βουκολια και απηγαγεν εµπροσθεν των σκυλων 
και τοισ σκυλοισ εκεινοισ ελεγετο ταυτα τα σκυλα δαυιδ21και παραγινεται δαυιδ προσ τουσ διακοσιουσ 
ανδρασ τουσ εκλυθεντασ του πορευεσθαι οπισω δαυιδ και εκαθισεν αυτουσ εν τω χειµαρρω τω βοσορ και 
εξηλθον εισ απαντησιν δαυιδ και εισ απαντησιν του λαου του µετ′ αυτου και προσηγαγεν δαυιδ εωσ του λαου 
και ηρωτησαν αυτον τα εισ ειρηνην22και απεκριθη πασ ανηρ λοιµοσ και πονηροσ των ανδρων των 
πολεµιστων των πορευθεντων µετα δαυιδ και ειπαν οτι ου κατεδιωξαν µεθ′ ηµων ου δωσοµεν αυτοισ εκ των 
σκυλων ων εξειλαµεθα οτι αλλ′ η εκαστοσ την γυναικα αυτου και τα τεκνα αυτου απαγεσθωσαν και 
αποστρεφετωσαν23και ειπεν δαυιδ ου ποιησετε ουτωσ µετα το παραδουναι τον κυριον ηµιν και φυλαξαι ηµασ 
και παρεδωκεν κυριοσ τον γεδδουρ τον επερχοµενον εφ′ ηµασ εισ χειρασ ηµων24και τισ υπακουσεται υµων 
των λογων τουτων οτι ουχ ηττον υµων εισιν διοτι κατα την µεριδα του καταβαινοντοσ εισ πολεµον ουτωσ 
εσται η µερισ του καθηµενου επι τα σκευη κατα το αυτο µεριουνται25και εγενηθη απο τησ ηµερασ εκεινησ 
και επανω και εγενετο εισ προσταγµα και εισ δικαιωµα τω ισραηλ εωσ τησ σηµερον26και ηλθεν δαυιδ εισ 
σεκελακ και απεστειλεν τοισ πρεσβυτεροισ ιουδα των σκυλων και τοισ πλησιον αυτου λεγων ιδου απο των 
σκυλων των εχθρων κυριου27τοισ εν βαιθσουρ και τοισ εν ραµα νοτου και τοισ εν ιεθθορ28και τοισ εν αροηρ 
και τοισ αµµαδι και τοισ εν σαφι και τοισ εν εσθιε28και τοισ εν γεθ και τοισ εν κιναν και τοισ εν σαφεκ και 
τοισ εν θιµαθ29και τοισ εν καρµηλω και τοισ εν ταισ πολεσιν του ιεραµηλι και τοισ εν ταισ πολεσιν του 
κενεζι30και τοισ εν ιεριµουθ και τοισ εν βηρσαβεε και τοισ εν νοο31και τοισ εν χεβρων και εισ παντασ τουσ 
τοπουσ ουσ διηλθεν δαυιδ εκει αυτοσ και οι ανδρεσ αυτου

Chapter 31
1και οι αλλοφυλοι επολεµουν επι ισραηλ και εφυγον οι ανδρεσ ισραηλ εκ προσωπου των αλλοφυλων και 
πιπτουσιν τραυµατιαι εν τω ορει τω γελβουε2και συναπτουσιν αλλοφυλοι τω σαουλ και τοισ υιοισ αυτου και 
τυπτουσιν αλλοφυλοι τον ιωναθαν και τον αµιναδαβ και τον µελχισα υιουσ σαουλ3και βαρυνεται ο πολεµοσ 
επι σαουλ και ευρισκουσιν αυτον οι ακοντισται ανδρεσ τοξοται και ετραυµατισθη εισ τα υποχονδρια4και 
ειπεν σαουλ προσ τον αιροντα τα σκευη αυτου σπασαι την ροµφαιαν σου και αποκεντησον µε εν αυτη µη 
ελθωσιν οι απεριτµητοι ουτοι και αποκεντησωσιν µε και εµπαιξωσιν µοι και ουκ εβουλετο ο αιρων τα σκευη 
αυτου οτι εφοβηθη σφοδρα και ελαβεν σαουλ την ροµφαιαν και επεπεσεν επ′ αυτην5και ειδεν ο αιρων τα 
σκευη αυτου οτι τεθνηκεν σαουλ και επεπεσεν και αυτοσ επι την ροµφαιαν αυτου και απεθανεν µετ′ 
αυτου6και απεθανεν σαουλ και οι τρεισ υιοι αυτου και ο αιρων τα σκευη αυτου εν τη ηµερα εκεινη κατα το 
αυτο7και ειδον οι ανδρεσ ισραηλ οι εν τω περαν τησ κοιλαδοσ και οι εν τω περαν του ιορδανου οτι εφυγον οι 
ανδρεσ ισραηλ και οτι τεθνηκεν σαουλ και οι υιοι αυτου και καταλειπουσιν τασ πολεισ αυτων και φευγουσιν 
και ερχονται οι αλλοφυλοι και κατοικουσιν εν αυταισ8και εγενηθη τη επαυριον και ερχονται οι αλλοφυλοι 
εκδιδυσκειν τουσ νεκρουσ και ευρισκουσιν τον σαουλ και τουσ τρεισ υιουσ αυτου πεπτωκοτασ επι τα ορη 
γελβουε9και αποστρεφουσιν αυτον και εξεδυσαν τα σκευη αυτου και αποστελλουσιν αυτα εισ γην αλλοφυλων 
κυκλω ευαγγελιζοντεσ τοισ ειδωλοισ αυτων και τω λαω αυτων10και ανεθηκαν τα σκευη αυτου εισ το 
ασταρτειον και το σωµα αυτου κατεπηξαν εν τω τειχει βαιθσαν11και ακουουσιν οι κατοικουντεσ ιαβισ τησ 
γαλααδιτιδοσ α εποιησαν οι αλλοφυλοι τω σαουλ12και ανεστησαν πασ ανηρ δυναµεωσ και επορευθησαν 
ολην την νυκτα και ελαβον το σωµα σαουλ και το σωµα ιωναθαν του υιου αυτου απο τειχουσ βαιθσαν και 
φερουσιν αυτουσ εισ ιαβισ και κατακαιουσιν αυτουσ εκει13και λαµβανουσιν τα οστα αυτων και θαπτουσιν 
υπο την αρουραν την ιαβισ και νηστευουσιν επτα ηµερασ .
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2Samuel

Chapter 1
1και εγενετο µετα το αποθανειν σαουλ και δαυιδ ανεστρεψεν τυπτων τον αµαληκ και εκαθισεν δαυιδ εν 
σεκελακ ηµερασ δυο2και εγενηθη τη ηµερα τη τριτη και ιδου ανηρ ηλθεν εκ τησ παρεµβολησ εκ του λαου 
σαουλ και τα ιµατια αυτου διερρωγοτα και γη επι τησ κεφαλησ αυτου και εγενετο εν τω εισελθειν αυτον προσ 
δαυιδ και επεσεν επι την γην και προσεκυνησεν αυτω3και ειπεν αυτω δαυιδ ποθεν συ παραγινη και ειπεν προσ 
αυτον εκ τησ παρεµβολησ ισραηλ εγω διασεσωσµαι4και ειπεν αυτω δαυιδ τισ ο λογοσ ουτοσ απαγγειλον µοι 
και ειπεν οτι εφυγεν ο λαοσ εκ του πολεµου και πεπτωκασι πολλοι εκ του λαου και απεθανον και απεθανεν 
και σαουλ και ιωναθαν ο υιοσ αυτου απεθανεν5και ειπεν δαυιδ τω παιδαριω τω απαγγελλοντι αυτω πωσ 
οιδασ οτι τεθνηκεν σαουλ και ιωναθαν ο υιοσ αυτου6και ειπεν το παιδαριον το απαγγελλον αυτω περιπτωµατι 
περιεπεσον εν τω ορει τω γελβουε και ιδου σαουλ επεστηρικτο επι το δορυ αυτου και ιδου τα αρµατα και οι 
ιππαρχαι συνηψαν αυτω7και επεβλεψεν επι τα οπισω αυτου και ειδεν µε και εκαλεσεν µε και ειπα ιδου 
εγω8και ειπεν µοι τισ ει συ και ειπα αµαληκιτησ εγω ειµι9και ειπεν προσ µε στηθι δη επανω µου και 
θανατωσον µε οτι κατεσχεν µε σκοτοσ δεινον οτι πασα η ψυχη µου εν εµοι10και επεστην επ′ αυτον και 
εθανατωσα αυτον οτι ηδειν οτι ου ζησεται µετα το πεσειν αυτον και ελαβον το βασιλειον το επι την κεφαλην 
αυτου και τον χλιδωνα τον επι του βραχιονοσ αυτου και ενηνοχα αυτα τω κυριω µου ωδε11και εκρατησεν 
δαυιδ των ιµατιων αυτου και διερρηξεν αυτα και παντεσ οι ανδρεσ οι µετ′ αυτου διερρηξαν τα ιµατια 
αυτων12και εκοψαντο και εκλαυσαν και ενηστευσαν εωσ δειλησ επι σαουλ και επι ιωναθαν τον υιον αυτου 
και επι τον λαον ιουδα και επι τον οικον ισραηλ οτι επληγησαν εν ροµφαια13και ειπεν δαυιδ τω παιδαριω τω 
απαγγελλοντι αυτω ποθεν ει συ και ειπεν υιοσ ανδροσ παροικου αµαληκιτου εγω ειµι14και ειπεν αυτω δαυιδ 
πωσ ουκ εφοβηθησ επενεγκειν χειρα σου διαφθειραι τον χριστον κυριου15και εκαλεσεν δαυιδ εν των 
παιδαριων αυτου και ειπεν προσελθων απαντησον αυτω και επαταξεν αυτον και απεθανεν16και ειπεν δαυιδ 
προσ αυτον το αιµα σου επι την κεφαλην σου οτι το στοµα σου απεκριθη κατα σου λεγων οτι εγω εθανατωσα 
τον χριστον κυριου17και εθρηνησεν δαυιδ τον θρηνον τουτον επι σαουλ και επι ιωναθαν τον υιον αυτου18και 
ειπεν του διδαξαι τουσ υιουσ ιουδα ιδου γεγραπται επι βιβλιου του ευθουσ19στηλωσον ισραηλ υπερ των 
τεθνηκοτων επι τα υψη σου τραυµατιων πωσ επεσαν δυνατοι20µη αναγγειλητε εν γεθ και µη ευαγγελισησθε εν 
ταισ εξοδοισ ασκαλωνοσ µηποτε ευφρανθωσιν θυγατερεσ αλλοφυλων µηποτε αγαλλιασωνται θυγατερεσ των 
απεριτµητων21ορη τα εν γελβουε µη καταβη δροσοσ και µη υετοσ εφ′ υµασ και αγροι απαρχων οτι εκει 
προσωχθισθη θυρεοσ δυνατων θυρεοσ σαουλ ουκ εχρισθη εν ελαιω22αφ′ αιµατοσ τραυµατιων απο στεατοσ 
δυνατων τοξον ιωναθαν ουκ απεστραφη κενον εισ τα οπισω και ροµφαια σαουλ ουκ ανεκαµψεν κενη23σαουλ 
και ιωναθαν οι ηγαπηµενοι και ωραιοι ου διακεχωρισµενοι ευπρεπεισ εν τη ζωη αυτων και εν τω θανατω 
αυτων ου διεχωρισθησαν υπερ αετουσ κουφοι και υπερ λεοντασ εκραταιωθησαν24θυγατερεσ ισραηλ επι 
σαουλ κλαυσατε τον ενδιδυσκοντα υµασ κοκκινα µετα κοσµου υµων τον αναφεροντα κοσµον χρυσουν επι τα 
ενδυµατα υµων25πωσ επεσαν δυνατοι εν µεσω του πολεµου ιωναθαν επι τα υψη σου τραυµατιασ26αλγω επι 
σοι αδελφε µου ιωναθαν ωραιωθησ µοι σφοδρα εθαυµαστωθη η αγαπησισ σου εµοι υπερ αγαπησιν 
γυναικων27πωσ επεσαν δυνατοι και απωλοντο σκευη πολεµικα 

Chapter 2
1και εγενετο µετα ταυτα και επηρωτησεν δαυιδ εν κυριω λεγων ει αναβω εισ µιαν των πολεων ιουδα και ειπεν 
κυριοσ προσ αυτον αναβηθι και ειπεν δαυιδ που αναβω και ειπεν εισ χεβρων2και ανεβη εκει δαυιδ εισ χεβρων 
και αµφοτεραι αι γυναικεσ αυτου αχινοοµ η ιεζραηλιτισ και αβιγαια η γυνη ναβαλ του καρµηλιου3και οι 
ανδρεσ οι µετ′ αυτου εκαστοσ και ο οικοσ αυτου και κατωκουν εν ταισ πολεσιν χεβρων4και ερχονται ανδρεσ 
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τησ ιουδαιασ και χριουσιν τον δαυιδ εκει του βασιλευειν επι τον οικον ιουδα και απηγγειλαν τω δαυιδ 
λεγοντεσ οτι οι ανδρεσ ιαβισ τησ γαλααδιτιδοσ εθαψαν τον σαουλ5και απεστειλεν δαυιδ αγγελουσ προσ τουσ 
ηγουµενουσ ιαβισ τησ γαλααδιτιδοσ και ειπεν προσ αυτουσ ευλογηµενοι υµεισ τω κυριω οτι πεποιηκατε το 
ελεοσ τουτο επι τον κυριον υµων επι σαουλ τον χριστον κυριου και εθαψατε αυτον και ιωναθαν τον υιον 
αυτου6και νυν ποιησαι κυριοσ µεθ′ υµων ελεοσ και αληθειαν και γε εγω ποιησω µεθ′ υµων τα αγαθα ταυτα οτι 
εποιησατε το ρηµα τουτο7και νυν κραταιουσθωσαν αι χειρεσ υµων και γινεσθε εισ υιουσ δυνατουσ οτι 
τεθνηκεν ο κυριοσ υµων σαουλ και γε εµε κεχρικεν ο οικοσ ιουδα εφ′ εαυτουσ εισ βασιλεα8και αβεννηρ υιοσ 
νηρ αρχιστρατηγοσ του σαουλ ελαβεν τον ιεβοσθε υιον σαουλ και ανεβιβασεν αυτον εκ τησ παρεµβολησ εισ 
µαναεµ9και εβασιλευσεν αυτον επι την γαλααδιτιν και επι τον θασιρι και επι τον ιεζραελ και επι τον εφραιµ 
και επι τον βενιαµιν και επι παντα ισραηλ10τεσσαρακοντα ετων ιεβοσθε υιοσ σαουλ οτε εβασιλευσεν επι τον 
ισραηλ και δυο ετη εβασιλευσεν πλην του οικου ιουδα οι ησαν οπισω δαυιδ11και εγενοντο αι ηµεραι ασ δαυιδ 
εβασιλευσεν εν χεβρων επι τον οικον ιουδα επτα ετη και εξ µηνασ12και εξηλθεν αβεννηρ υιοσ νηρ και οι 
παιδεσ ιεβοσθε υιου σαουλ εκ µαναεµ εισ γαβαων13και ιωαβ υιοσ σαρουιασ και οι παιδεσ δαυιδ εξηλθοσαν 
εκ χεβρων και συναντωσιν αυτοισ επι την κρηνην την γαβαων επι το αυτο και εκαθισαν ουτοι επι την κρηνην 
την γαβαων εντευθεν και ουτοι επι την κρηνην εντευθεν14και ειπεν αβεννερ προσ ιωαβ αναστητωσαν δη τα 
παιδαρια και παιξατωσαν ενωπιον ηµων και ειπεν ιωαβ αναστητωσαν15και ανεστησαν και παρηλθον εν 
αριθµω των παιδων βενιαµιν δωδεκα των ιεβοσθε υιου σαουλ και δωδεκα εκ των παιδων δαυιδ16και 
εκρατησαν εκαστοσ τη χειρι την κεφαλην του πλησιον αυτου και µαχαιρα αυτου εισ πλευραν του πλησιον 
αυτου και πιπτουσιν κατα το αυτο και εκληθη το ονοµα του τοπου εκεινου µερισ των επιβουλων η εστιν εν 
γαβαων17και εγενετο ο πολεµοσ σκληροσ ωστε λιαν εν τη ηµερα εκεινη και επταισεν αβεννηρ και ανδρεσ 
ισραηλ ενωπιον παιδων δαυιδ18και εγενοντο εκει τρεισ υιοι σαρουιασ ιωαβ και αβεσσα και ασαηλ και ασαηλ 
κουφοσ τοισ ποσιν αυτου ωσει µια δορκασ εν αγρω19και κατεδιωξεν ασαηλ οπισω αβεννηρ και ουκ εξεκλινεν 
του πορευεσθαι εισ δεξια ουδε εισ αριστερα κατοπισθεν αβεννηρ20και επεβλεψεν αβεννηρ εισ τα οπισω αυτου 
και ειπεν ει συ ει αυτοσ ασαηλ και ειπεν εγω ειµι21και ειπεν αυτω αβεννηρ εκκλινον συ εισ τα δεξια η εισ τα 
αριστερα και κατασχε σαυτω εν των παιδαριων και λαβε σεαυτω την πανοπλιαν αυτου και ουκ ηθελησεν 
ασαηλ εκκλιναι εκ των οπισθεν αυτου22και προσεθετο ετι αβεννηρ λεγων τω ασαηλ αποστηθι απ′ εµου ινα µη 
παταξω σε εισ την γην και πωσ αρω το προσωπον µου προσ ιωαβ και που εστιν ταυτα επιστρεφε προσ ιωαβ τον 
αδελφον σου23και ουκ εβουλετο του αποστηναι και τυπτει αυτον αβεννηρ εν τω οπισω του δορατοσ επι την 
ψοαν και διεξηλθεν το δορυ εκ των οπισω αυτου και πιπτει εκει και αποθνησκει υποκατω αυτου και εγενετο 
πασ ο ερχοµενοσ εωσ του τοπου ου επεσεν εκει ασαηλ και απεθανεν και υφιστατο24και κατεδιωξεν ιωαβ και 
αβεσσα οπισω αβεννηρ και ο ηλιοσ εδυνεν και αυτοι εισηλθον εωσ του βουνου αµµαν ο εστιν επι προσωπου 
γαι οδον ερηµον γαβαων25και συναθροιζονται υιοι βενιαµιν οι οπισω αβεννηρ και εγενηθησαν εισ 
συναντησιν µιαν και εστησαν επι κεφαλην βουνου ενοσ26και εκαλεσεν αβεννηρ ιωαβ και ειπεν µη εισ νικοσ 
καταφαγεται η ροµφαια η ουκ οιδασ οτι πικρα εσται εισ τα εσχατα και εωσ ποτε ου µη ειπησ τω λαω 
αναστρεφειν απο οπισθεν των αδελφων ηµων27και ειπεν ιωαβ ζη κυριοσ οτι ει µη ελαλησασ διοτι τοτε εκ 
πρωιθεν ανεβη ο λαοσ εκαστοσ κατοπισθεν του αδελφου αυτου28και εσαλπισεν ιωαβ τη σαλπιγγι και 
απεστησαν πασ ο λαοσ και ου κατεδιωξαν οπισω του ισραηλ και ου προσεθεντο ετι του πολεµειν29και 
αβεννηρ και οι ανδρεσ αυτου απηλθον εισ δυσµασ ολην την νυκτα εκεινην και διεβαιναν τον ιορδανην και 
επορευθησαν ολην την παρατεινουσαν και ερχονται εισ την παρεµβολην30και ιωαβ ανεστρεψεν οπισθεν απο 
του αβεννηρ και συνηθροισεν παντα τον λαον και επεσκεπησαν των παιδων δαυιδ εννεακαιδεκα ανδρεσ και 
ασαηλ31και οι παιδεσ δαυιδ επαταξαν των υιων βενιαµιν των ανδρων αβεννηρ τριακοσιουσ εξηκοντα ανδρασ 
παρ′ αυτου32και αιρουσιν τον ασαηλ και θαπτουσιν αυτον εν τω ταφω του πατροσ αυτου εν βαιθλεεµ και 
επορευθη ιωαβ και οι ανδρεσ οι µετ′ αυτου ολην την νυκτα και διεφαυσεν αυτοισ εν χεβρων 

Chapter 3
1και εγενετο ο πολεµοσ επι πολυ ανα µεσον του οικου σαουλ και ανα µεσον του οικου δαυιδ και ο οικοσ δαυιδ 
επορευετο και εκραταιουτο και ο οικοσ σαουλ επορευετο και ησθενει2και ετεχθησαν τω δαυιδ υιοι εν χεβρων 
και ην ο πρωτοτοκοσ αυτου αµνων τησ αχινοοµ τησ ιεζραηλιτιδοσ3και ο δευτεροσ αυτου δαλουια τησ 
αβιγαιασ τησ καρµηλιασ και ο τριτοσ αβεσσαλωµ υιοσ µααχα θυγατροσ θολµι βασιλεωσ γεσιρ4και ο 
τεταρτοσ ορνια υιοσ φεγγιθ και ο πεµπτοσ σαβατια τησ αβιταλ5και ο εκτοσ ιεθερααµ τησ αιγλα γυναικοσ 
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δαυιδ ουτοι ετεχθησαν τω δαυιδ εν χεβρων6και εγενετο εν τω ειναι τον πολεµον ανα µεσον του οικου σαουλ 
και ανα µεσον του οικου δαυιδ και αβεννηρ ην κρατων του οικου σαουλ7και τω σαουλ παλλακη ρεσφα 
θυγατηρ ιαλ και ειπεν µεµφιβοσθε υιοσ σαουλ προσ αβεννηρ τι οτι εισηλθεσ προσ την παλλακην του πατροσ 
µου8και εθυµωθη σφοδρα αβεννηρ περι του λογου µεµφιβοσθε και ειπεν αβεννηρ προσ αυτον µη κεφαλη 
κυνοσ εγω ειµι εποιησα ελεοσ σηµερον µετα του οικου σαουλ του πατροσ σου και περι αδελφων και γνωριµων 
και ουκ ηυτοµολησα εισ τον οικον δαυιδ και επιζητεισ επ′ εµε υπερ αδικιασ γυναικοσ σηµερον9ταδε ποιησαι 
ο θεοσ τω αβεννηρ και ταδε προσθειη αυτω οτι καθωσ ωµοσεν κυριοσ τω δαυιδ οτι ουτωσ ποιησω αυτω εν τη 
ηµερα ταυτη10περιελειν την βασιλειαν απο του οικου σαουλ και του αναστησαι τον θρονον δαυιδ επι ισραηλ 
και επι τον ιουδαν απο δαν εωσ βηρσαβεε11και ουκ ηδυνασθη ετι µεµφιβοσθε αποκριθηναι τω αβεννηρ ρηµα 
απο του φοβεισθαι αυτον12και απεστειλεν αβεννηρ αγγελουσ προσ δαυιδ εισ θαιλαµ ου ην παραχρηµα λεγων 
διαθου διαθηκην σου µετ′ εµου και ιδου η χειρ µου µετα σου του επιστρεψαι προσ σε παντα τον οικον 
ισραηλ13και ειπεν δαυιδ εγω καλωσ διαθησοµαι προσ σε διαθηκην πλην λογον ενα εγω αιτουµαι παρα σου 
λεγων ουκ οψει το προσωπον µου εαν µη αγαγησ την µελχολ θυγατερα σαουλ παραγινοµενου σου ιδειν το 
προσωπον µου14και εξαπεστειλεν δαυιδ προσ µεµφιβοσθε υιον σαουλ αγγελουσ λεγων αποδοσ µοι την γυναικα 
µου την µελχολ ην ελαβον εν εκατον ακροβυστιαισ αλλοφυλων15και απεστειλεν µεµφιβοσθε και ελαβεν 
αυτην παρα του ανδροσ αυτησ παρα φαλτιηλ υιου σελλησ16και επορευετο ο ανηρ αυτησ µετ′ αυτησ κλαιων 
οπισω αυτησ εωσ βαρακιµ και ειπεν προσ αυτον αβεννηρ πορευου αναστρεφε και ανεστρεψεν17και ειπεν 
αβεννηρ προσ τουσ πρεσβυτερουσ ισραηλ λεγων εχθεσ και τριτην εζητειτε τον δαυιδ βασιλευειν εφ′ 
υµων18και νυν ποιησατε οτι κυριοσ ελαλησεν περι δαυιδ λεγων εν χειρι του δουλου µου δαυιδ σωσω τον 
ισραηλ εκ χειροσ αλλοφυλων και εκ χειροσ παντων των εχθρων αυτων19και ελαλησεν αβεννηρ εν τοισ ωσιν 
βενιαµιν και επορευθη αβεννηρ του λαλησαι εισ τα ωτα του δαυιδ εισ χεβρων παντα οσα ηρεσεν εν 
οφθαλµοισ ισραηλ και εν οφθαλµοισ παντοσ οικου βενιαµιν20και ηλθεν αβεννηρ προσ δαυιδ εισ χεβρων και 
µετ′ αυτου εικοσι ανδρεσ και εποιησεν δαυιδ τω αβεννηρ και τοισ ανδρασιν τοισ µετ′ αυτου ποτον21και ειπεν 
αβεννηρ προσ δαυιδ αναστησοµαι δη και πορευσοµαι και συναθροισω προσ κυριον µου τον βασιλεα παντα 
ισραηλ και διαθησοµαι µετα σου διαθηκην και βασιλευσεισ επι πασιν οισ επιθυµει η ψυχη σου και 
απεστειλεν δαυιδ τον αβεννηρ και επορευθη εν ειρηνη22και ιδου οι παιδεσ δαυιδ και ιωαβ παρεγινοντο εκ τησ 
εξοδιασ και σκυλα πολλα εφερον µετ′ αυτων και αβεννηρ ουκ ην µετα δαυιδ εισ χεβρων οτι απεσταλκει αυτον 
και απεληλυθει εν ειρηνη23και ιωαβ και πασα η στρατια αυτου ηχθησαν και απηγγελη τω ιωαβ λεγοντεσ ηκει 
αβεννηρ υιοσ νηρ προσ δαυιδ και απεσταλκεν αυτον και απηλθεν εν ειρηνη24και εισηλθεν ιωαβ προσ τον 
βασιλεα και ειπεν τι τουτο εποιησασ ιδου ηλθεν αβεννηρ προσ σε και ινα τι εξαπεσταλκασ αυτον και 
απεληλυθεν εν ειρηνη25η ουκ οιδασ την κακιαν αβεννηρ υιου νηρ οτι απατησαι σε παρεγενετο και γνωναι την 
εξοδον σου και την εισοδον σου και γνωναι απαντα οσα συ ποιεισ26και ανεστρεψεν ιωαβ απο του δαυιδ και 
απεστειλεν αγγελουσ οπισω αβεννηρ και επιστρεφουσιν αυτον απο του φρεατοσ του σει+ραµ και δαυιδ ουκ 
ηδει27και επεστρεψεν αβεννηρ εισ χεβρων και εξεκλινεν αυτον ιωαβ εκ πλαγιων τησ πυλησ λαλησαι προσ 
αυτον ενεδρευων και επαταξεν αυτον εκει επι την ψοαν και απεθανεν εν τω αιµατι ασαηλ του αδελφου 
ιωαβ28και ηκουσεν δαυιδ µετα ταυτα και ειπεν αθωοσ ειµι εγω και η βασιλεια µου απο κυριου εωσ αιωνοσ 
απο των αιµατων αβεννηρ υιου νηρ29καταντησατωσαν επι κεφαλην ιωαβ και επι παντα τον οικον του πατροσ 
αυτου και µη εκλιποι εκ του οικου ιωαβ γονορρυησ και λεπροσ και κρατων σκυταλησ και πιπτων εν ροµφαια 
και ελασσουµενοσ αρτοισ30ιωαβ δε και αβεσσα ο αδελφοσ αυτου διεπαρετηρουντο τον αβεννηρ ανθ′ ων 
εθανατωσεν τον ασαηλ τον αδελφον αυτων εν γαβαων εν τω πολεµω31και ειπεν δαυιδ προσ ιωαβ και προσ 
παντα τον λαον τον µετ′ αυτου διαρρηξατε τα ιµατια υµων και περιζωσασθε σακκουσ και κοπτεσθε 
εµπροσθεν αβεννηρ και ο βασιλευσ δαυιδ επορευετο οπισω τησ κλινησ32και θαπτουσιν τον αβεννηρ εισ 
χεβρων και ηρεν ο βασιλευσ την φωνην αυτου και εκλαυσεν επι του ταφου αυτου και εκλαυσεν πασ ο λαοσ 
επι αβεννηρ33και εθρηνησεν ο βασιλευσ επι αβεννηρ και ειπεν ει κατα τον θανατον ναβαλ αποθανειται 
αβεννηρ34αι χειρεσ σου ουκ εδεθησαν οι ποδεσ σου ουκ εν πεδαισ ου προσηγαγεν ωσ ναβαλ ενωπιον υιων 
αδικιασ επεσασ και συνηχθη πασ ο λαοσ του κλαυσαι αυτον35και ηλθεν πασ ο λαοσ περιδειπνησαι τον δαυιδ 
αρτοισ ετι ουσησ ηµερασ και ωµοσεν δαυιδ λεγων ταδε ποιησαι µοι ο θεοσ και ταδε προσθειη οτι εαν µη δυη ο 
ηλιοσ ου µη γευσωµαι αρτου η απο παντοσ τινοσ36και εγνω πασ ο λαοσ και ηρεσεν ενωπιον αυτων παντα οσα 
εποιησεν ο βασιλευσ ενωπιον του λαου37και εγνω πασ ο λαοσ και πασ ισραηλ εν τη ηµερα εκεινη οτι ουκ 
εγενετο παρα του βασιλεωσ θανατωσαι τον αβεννηρ υιον νηρ38και ειπεν ο βασιλευσ προσ τουσ παιδασ αυτου 
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ουκ οιδατε οτι ηγουµενοσ µεγασ πεπτωκεν εν τη ηµερα ταυτη εν τω ισραηλ39και οτι εγω ειµι σηµερον 
συγγενησ και καθεσταµενοσ υπο βασιλεωσ οι δε ανδρεσ ουτοι υιοι σαρουιασ σκληροτεροι µου εισιν 
ανταποδω κυριοσ τω ποιουντι πονηρα κατα την κακιαν αυτου 

Chapter 4
1και ηκουσεν µεµφιβοσθε υιοσ σαουλ οτι τεθνηκεν αβεννηρ εν χεβρων και εξελυθησαν αι χειρεσ αυτου και 
παντεσ οι ανδρεσ ισραηλ παρειθησαν2και δυο ανδρεσ ηγουµενοι συστρεµµατων τω µεµφιβοσθε υιω σαουλ 
ονοµα τω ενι βαανα και ονοµα τω δευτερω ρηχαβ υιοι ρεµµων του βηρωθαιου εκ των υιων βενιαµιν οτι βηρωθ 
ελογιζετο τοισ υιοισ βενιαµιν3και απεδρασαν οι βηρωθαιοι εισ γεθθαιµ και ησαν εκει παροικουντεσ εωσ τησ 
ηµερασ ταυτησ4και τω ιωναθαν υιω σαουλ υιοσ πεπληγωσ τουσ ποδασ υιοσ ετων πεντε ουτοσ εν τω ελθειν 
την αγγελιαν σαουλ και ιωναθαν του υιου αυτου εξ ιεζραελ και ηρεν αυτον η τιθηνοσ αυτου και εφυγεν και 
εγενετο εν τω σπευδειν αυτην και αναχωρειν και επεσεν και εχωλανθη και ονοµα αυτω µεµφιβοσθε5και 
επορευθησαν υιοι ρεµµων του βηρωθαιου ρεκχα και βαανα και εισηλθον εν τω καυµατι τησ ηµερασ εισ οικον 
µεµφιβοσθε και αυτοσ εκαθευδεν εν τη κοιτη τησ µεσηµβριασ6και ιδου η θυρωροσ του οικου εκαθαιρεν 
πυρουσ και ενυσταξεν και εκαθευδεν και ρεκχα και βαανα οι αδελφοι διελαθον7και εισηλθον εισ τον οικον 
και µεµφιβοσθε εκαθευδεν επι τησ κλινησ αυτου εν τω κοιτωνι αυτου και τυπτουσιν αυτον και θανατουσιν 
και αφαιρουσιν την κεφαλην αυτου και ελαβον την κεφαλην αυτου και απηλθον οδον την κατα δυσµασ ολην 
την νυκτα8και ηνεγκαν την κεφαλην µεµφιβοσθε τω δαυιδ εισ χεβρων και ειπαν προσ τον βασιλεα ιδου η 
κεφαλη µεµφιβοσθε υιου σαουλ του εχθρου σου οσ εζητει την ψυχην σου και εδωκεν κυριοσ τω κυριω βασιλει 
εκδικησιν των εχθρων αυτου ωσ η ηµερα αυτη εκ σαουλ του εχθρου σου και εκ του σπερµατοσ αυτου9και 
απεκριθη δαυιδ τω ρεκχα και τω βαανα αδελφω αυτου υιοισ ρεµµων του βηρωθαιου και ειπεν αυτοισ ζη 
κυριοσ οσ ελυτρωσατο την ψυχην µου εκ πασησ θλιψεωσ10οτι ο απαγγειλασ µοι οτι τεθνηκεν σαουλ και 
αυτοσ ην ωσ ευαγγελιζοµενοσ ενωπιον µου και κατεσχον αυτον και απεκτεινα εν σεκελακ ω εδει µε δουναι 
ευαγγελια11και νυν ανδρεσ πονηροι απεκταγκασιν ανδρα δικαιον εν τω οικω αυτου επι τησ κοιτησ αυτου και 
νυν εκζητησω το αιµα αυτου εκ χειροσ υµων και εξολεθρευσω υµασ εκ τησ γησ12και ενετειλατο δαυιδ τοισ 
παιδαριοισ αυτου και αποκτεννουσιν αυτουσ και κολοβουσιν τασ χειρασ αυτων και τουσ ποδασ αυτων και 
εκρεµασαν αυτουσ επι τησ κρηνησ εν χεβρων και την κεφαλην µεµφιβοσθε εθαψαν εν τω ταφω αβεννηρ υιου 
νηρ 

Chapter 5
1και παραγινονται πασαι αι φυλαι ισραηλ προσ δαυιδ εισ χεβρων και ειπαν αυτω ιδου οστα σου και σαρκεσ 
σου ηµεισ2και εχθεσ και τριτην οντοσ σαουλ βασιλεωσ εφ′ ηµιν συ ησθα ο εξαγων και εισαγων τον ισραηλ 
και ειπεν κυριοσ προσ σε συ ποιµανεισ τον λαον µου τον ισραηλ και συ εσει εισ ηγουµενον επι τον 
ισραηλ3και ερχονται παντεσ οι πρεσβυτεροι ισραηλ προσ τον βασιλεα εισ χεβρων και διεθετο αυτοισ ο 
βασιλευσ δαυιδ διαθηκην εν χεβρων ενωπιον κυριου και χριουσιν τον δαυιδ εισ βασιλεα επι παντα 
ισραηλ4υιοσ τριακοντα ετων δαυιδ εν τω βασιλευσαι αυτον και τεσσαρακοντα ετη εβασιλευσεν5επτα ετη και 
εξ µηνασ εβασιλευσεν εν χεβρων επι τον ιουδαν και τριακοντα τρια ετη εβασιλευσεν επι παντα ισραηλ και 
ιουδαν εν ιερουσαληµ6και απηλθεν δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου εισ ιερουσαληµ προσ τον ιεβουσαιον τον 
κατοικουντα την γην και ερρεθη τω δαυιδ ουκ εισελευσει ωδε οτι αντεστησαν οι τυφλοι και οι χωλοι λεγοντεσ 
οτι ουκ εισελευσεται δαυιδ ωδε7και κατελαβετο δαυιδ την περιοχην σιων αυτη η πολισ του δαυιδ8και ειπεν 
δαυιδ τη ηµερα εκεινη πασ τυπτων ιεβουσαιον απτεσθω εν παραξιφιδι και τουσ χωλουσ και τουσ τυφλουσ και 
τουσ µισουντασ την ψυχην δαυιδ δια τουτο ερουσιν τυφλοι και χωλοι ουκ εισελευσονται εισ οικον 
κυριου9και εκαθισεν δαυιδ εν τη περιοχη και εκληθη αυτη η πολισ δαυιδ και ωκοδοµησεν την πολιν κυκλω 
απο τησ ακρασ και τον οικον αυτου10και επορευετο δαυιδ πορευοµενοσ και µεγαλυνοµενοσ και κυριοσ 
παντοκρατωρ µετ′ αυτου11και απεστειλεν χιραµ βασιλευσ τυρου αγγελουσ προσ δαυιδ και ξυλα κεδρινα και 
τεκτονασ ξυλων και τεκτονασ λιθων και ωκοδοµησαν οικον τω δαυιδ12και εγνω δαυιδ οτι ητοιµασεν αυτον 
κυριοσ εισ βασιλεα επι ισραηλ και οτι επηρθη η βασιλεια αυτου δια τον λαον αυτου ισραηλ13και ελαβεν 
δαυιδ ετι γυναικασ και παλλακασ εξ ιερουσαληµ µετα το ελθειν αυτον εκ χεβρων και εγενοντο τω δαυιδ ετι 
υιοι και θυγατερεσ14και ταυτα τα ονοµατα των γεννηθεντων αυτω εν ιερουσαληµ σαµµουσ και σωβαβ και 
ναθαν και σαλωµων15και εβεαρ και ελισουσ και ναφεκ και ιεφιεσ16και ελισαµα και ελιδαε και 
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ελιφαλαθ16σαµαε ιεσσιβαθ ναθαν γαλαµααν ιεβααρ θεησουσ ελφαλατ ναγεδ ναφεκ ιαναθα λεασαµυσ 
βααλιµαθ ελιφαλαθ17και ηκουσαν αλλοφυλοι οτι κεχρισται δαυιδ βασιλευσ επι ισραηλ και ανεβησαν παντεσ 
οι αλλοφυλοι ζητειν τον δαυιδ και ηκουσεν δαυιδ και κατεβη εισ την περιοχην18και οι αλλοφυλοι 
παραγινονται και συνεπεσαν εισ την κοιλαδα των τιτανων19και ηρωτησεν δαυιδ δια κυριου λεγων ει αναβω 
προσ τουσ αλλοφυλουσ και παραδωσεισ αυτουσ εισ τασ χειρασ µου και ειπεν κυριοσ προσ δαυιδ αναβαινε 
οτι παραδιδουσ παραδωσω τουσ αλλοφυλουσ εισ τασ χειρασ σου20και ηλθεν δαυιδ εκ των επανω διακοπων 
και εκοψεν τουσ αλλοφυλουσ εκει και ειπεν δαυιδ διεκοψεν κυριοσ τουσ εχθρουσ µου τουσ αλλοφυλουσ 
ενωπιον εµου ωσ διακοπτεται υδατα δια τουτο εκληθη το ονοµα του τοπου εκεινου επανω διακοπων21και 
καταλιµπανουσιν εκει τουσ θεουσ αυτων και ελαβοσαν αυτουσ δαυιδ και οι ανδρεσ οι µετ′ αυτου22και 
προσεθεντο ετι αλλοφυλοι του αναβηναι και συνεπεσαν εν τη κοιλαδι των τιτανων23και επηρωτησεν δαυιδ 
δια κυριου και ειπεν κυριοσ ουκ αναβησει εισ συναντησιν αυτων αποστρεφου απ′ αυτων και παρεσει αυτοισ 
πλησιον του κλαυθµωνοσ24και εσται εν τω ακουσαι σε την φωνην του συγκλεισµου του αλσουσ του 
κλαυθµωνοσ τοτε καταβησει προσ αυτουσ οτι τοτε εξελευσεται κυριοσ εµπροσθεν σου κοπτειν εν τω πολεµω 
των αλλοφυλων25και εποιησεν δαυιδ καθωσ ενετειλατο αυτω κυριοσ και επαταξεν τουσ αλλοφυλουσ απο 
γαβαων εωσ τησ γησ γαζηρα 

Chapter 6
1και συνηγαγεν ετι δαυιδ παντα νεανιαν εξ ισραηλ ωσ εβδοµηκοντα χιλιαδασ2και ανεστη και επορευθη δαυιδ 
και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου απο των αρχοντων ιουδα εν αναβασει του αναγαγειν εκειθεν την κιβωτον του 
θεου εφ′ ην επεκληθη το ονοµα κυριου των δυναµεων καθηµενου επι των χερουβιν επ′ αυτησ3και επεβιβασεν 
την κιβωτον κυριου εφ′ αµαξαν καινην και ηρεν αυτην εξ οικου αµιναδαβ του εν τω βουνω και οζα και οι 
αδελφοι αυτου υιοι αµιναδαβ ηγον την αµαξαν4συν τη κιβωτω και οι αδελφοι αυτου επορευοντο εµπροσθεν 
τησ κιβωτου5και δαυιδ και οι υιοι ισραηλ παιζοντεσ ενωπιον κυριου εν οργανοισ ηρµοσµενοισ εν ισχυι και εν 
ωδαισ και εν κινυραισ και εν ναβλαισ και εν τυµπανοισ και εν κυµβαλοισ και εν αυλοισ6και παραγινονται 
εωσ αλω νωδαβ και εξετεινεν οζα την χειρα αυτου επι την κιβωτον του θεου κατασχειν αυτην και εκρατησεν 
αυτην οτι περιεσπασεν αυτην ο µοσχοσ του κατασχειν αυτην7και εθυµωθη κυριοσ τω οζα και επαισεν αυτον 
εκει ο θεοσ και απεθανεν εκει παρα την κιβωτον του κυριου ενωπιον του θεου8και ηθυµησεν δαυιδ υπερ ου 
διεκοψεν κυριοσ διακοπην εν τω οζα και εκληθη ο τοποσ εκεινοσ διακοπη οζα εωσ τησ ηµερασ ταυτησ9και 
εφοβηθη δαυιδ τον κυριον εν τη ηµερα εκεινη λεγων πωσ εισελευσεται προσ µε η κιβωτοσ κυριου10και ουκ 
εβουλετο δαυιδ του εκκλιναι προσ αυτον την κιβωτον διαθηκησ κυριου εισ την πολιν δαυιδ και απεκλινεν 
αυτην δαυιδ εισ οικον αβεδδαρα του γεθθαιου11και εκαθισεν η κιβωτοσ του κυριου εισ οικον αβεδδαρα του 
γεθθαιου µηνασ τρεισ και ευλογησεν κυριοσ ολον τον οικον αβεδδαρα και παντα τα αυτου12και απηγγελη τω 
βασιλει δαυιδ λεγοντεσ ηυλογησεν κυριοσ τον οικον αβεδδαρα και παντα τα αυτου ενεκεν τησ κιβωτου του 
θεου και επορευθη δαυιδ και ανηγαγεν την κιβωτον του κυριου εκ του οικου αβεδδαρα εισ την πολιν δαυιδ εν 
ευφροσυνη13και ησαν µετ′ αυτων αιροντεσ την κιβωτον επτα χοροι και θυµα µοσχοσ και αρνα14και δαυιδ 
ανεκρουετο εν οργανοισ ηρµοσµενοισ ενωπιον κυριου και ο δαυιδ ενδεδυκωσ στολην εξαλλον15και δαυιδ και 
πασ ο οικοσ ισραηλ ανηγαγον την κιβωτον κυριου µετα κραυγησ και µετα φωνησ σαλπιγγοσ16και εγενετο τησ 
κιβωτου παραγινοµενησ εωσ πολεωσ δαυιδ και µελχολ η θυγατηρ σαουλ διεκυπτεν δια τησ θυριδοσ και ειδεν 
τον βασιλεα δαυιδ ορχουµενον και ανακρουοµενον ενωπιον κυριου και εξουδενωσεν αυτον εν τη καρδια 
αυτησ17και φερουσιν την κιβωτον του κυριου και ανεθηκαν αυτην εισ τον τοπον αυτησ εισ µεσον τησ 
σκηνησ ησ επηξεν αυτη δαυιδ και ανηνεγκεν δαυιδ ολοκαυτωµατα ενωπιον κυριου και ειρηνικασ18και 
συνετελεσεν δαυιδ συναναφερων τασ ολοκαυτωσεισ και τασ ειρηνικασ και ευλογησεν τον λαον εν ονοµατι 
κυριου των δυναµεων19και διεµερισεν παντι τω λαω εισ πασαν την δυναµιν του ισραηλ απο δαν εωσ 
βηρσαβεε απο ανδροσ εωσ γυναικοσ εκαστω κολλυριδα αρτου και εσχαριτην και λαγανον απο τηγανου και 
απηλθεν πασ ο λαοσ εκαστοσ εισ τον οικον αυτου20και επεστρεψεν δαυιδ ευλογησαι τον οικον αυτου και 
εξηλθεν µελχολ η θυγατηρ σαουλ εισ απαντησιν δαυιδ και ευλογησεν αυτον και ειπεν τι δεδοξασται σηµερον 
ο βασιλευσ ισραηλ οσ απεκαλυφθη σηµερον εν οφθαλµοισ παιδισκων των δουλων εαυτου καθωσ 
αποκαλυπτεται αποκαλυφθεισ εισ των ορχουµενων21και ειπεν δαυιδ προσ µελχολ ενωπιον κυριου ορχησοµαι 
ευλογητοσ κυριοσ οσ εξελεξατο µε υπερ τον πατερα σου και υπερ παντα τον οικον αυτου του καταστησαι µε 
εισ ηγουµενον επι τον λαον αυτου επι τον ισραηλ και παιξοµαι και ορχησοµαι ενωπιον κυριου22και 
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αποκαλυφθησοµαι ετι ουτωσ και εσοµαι αχρειοσ εν οφθαλµοισ σου και µετα των παιδισκων ων ειπασ µε 
δοξασθηναι23και τη µελχολ θυγατρι σαουλ ουκ εγενετο παιδιον εωσ τησ ηµερασ του αποθανειν αυτην 

Chapter 7
1και εγενετο οτε εκαθισεν ο βασιλευσ εν τω οικω αυτου και κυριοσ κατεκληρονοµησεν αυτον κυκλω απο 
παντων των εχθρων αυτου των κυκλω2και ειπεν ο βασιλευσ προσ ναθαν τον προφητην ιδου δη εγω κατοικω εν 
οικω κεδρινω και η κιβωτοσ του θεου καθηται εν µεσω τησ σκηνησ3και ειπεν ναθαν προσ τον βασιλεα παντα 
οσα αν εν τη καρδια σου βαδιζε και ποιει οτι κυριοσ µετα σου4και εγενετο τη νυκτι εκεινη και εγενετο ρηµα 
κυριου προσ ναθαν λεγων5πορευου και ειπον προσ τον δουλον µου δαυιδ ταδε λεγει κυριοσ ου συ 
οικοδοµησεισ µοι οικον του κατοικησαι µε6οτι ου κατωκηκα εν οικω αφ′ ησ ηµερασ ανηγαγον εξ αιγυπτου 
τουσ υιουσ ισραηλ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και ηµην εµπεριπατων εν καταλυµατι και εν σκηνη7εν πασιν οισ 
διηλθον εν παντι ισραηλ ει λαλων ελαλησα προσ µιαν φυλην του ισραηλ ω ενετειλαµην ποιµαινειν τον λαον 
µου ισραηλ λεγων τι οτι ουκ ωκοδοµηκατε µοι οικον κεδρινον8και νυν ταδε ερεισ τω δουλω µου δαυιδ ταδε 
λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ελαβον σε εκ τησ µανδρασ των προβατων του ειναι σε εισ ηγουµενον επι τον λαον 
µου επι τον ισραηλ9και ηµην µετα σου εν πασιν οισ επορευου και εξωλεθρευσα παντασ τουσ εχθρουσ σου 
απο προσωπου σου και εποιησα σε ονοµαστον κατα το ονοµα των µεγαλων των επι τησ γησ10και θησοµαι 
τοπον τω λαω µου τω ισραηλ και καταφυτευσω αυτον και κατασκηνωσει καθ′ εαυτον και ου µεριµνησει 
ουκετι και ου προσθησει υιοσ αδικιασ του ταπεινωσαι αυτον καθωσ απ′ αρχησ11απο των ηµερων ων εταξα 
κριτασ επι τον λαον µου ισραηλ και αναπαυσω σε απο παντων των εχθρων σου και απαγγελει σοι κυριοσ οτι 
οικον οικοδοµησεισ αυτω12και εσται εαν πληρωθωσιν αι ηµεραι σου και κοιµηθηση µετα των πατερων σου 
και αναστησω το σπερµα σου µετα σε οσ εσται εκ τησ κοιλιασ σου και ετοιµασω την βασιλειαν 
αυτου13αυτοσ οικοδοµησει µοι οικον τω ονοµατι µου και ανορθωσω τον θρονον αυτου εωσ εισ τον 
αιωνα14εγω εσοµαι αυτω εισ πατερα και αυτοσ εσται µοι εισ υιον και εαν ελθη η αδικια αυτου και ελεγξω 
αυτον εν ραβδω ανδρων και εν αφαισ υιων ανθρωπων15το δε ελεοσ µου ουκ αποστησω απ′ αυτου καθωσ 
απεστησα αφ′ ων απεστησα εκ προσωπου µου16και πιστωθησεται ο οικοσ αυτου και η βασιλεια αυτου εωσ 
αιωνοσ ενωπιον εµου και ο θρονοσ αυτου εσται ανωρθωµενοσ εισ τον αιωνα17κατα παντασ τουσ λογουσ 
τουτουσ και κατα πασαν την ορασιν ταυτην ουτωσ ελαλησεν ναθαν προσ δαυιδ18και εισηλθεν ο βασιλευσ 
δαυιδ και εκαθισεν ενωπιον κυριου και ειπεν τισ ειµι εγω κυριε µου κυριε και τισ ο οικοσ µου οτι ηγαπηκασ 
µε εωσ τουτων19και κατεσµικρυνθη µικρον ενωπιον σου κυριε µου κυριε και ελαλησασ υπερ του οικου του 
δουλου σου εισ µακραν ουτοσ δε ο νοµοσ του ανθρωπου κυριε µου κυριε20και τι προσθησει δαυιδ ετι του 
λαλησαι προσ σε και νυν συ οιδασ τον δουλον σου κυριε µου κυριε21δια τον λογον σου πεποιηκασ και κατα 
την καρδιαν σου εποιησασ πασαν την µεγαλωσυνην ταυτην γνωρισαι τω δουλω σου22ενεκεν του µεγαλυναι 
σε κυριε µου κυριε οτι ουκ εστιν ωσ συ και ουκ εστιν θεοσ πλην σου εν πασιν οισ ηκουσαµεν εν τοισ ωσιν 
ηµων23και τισ ωσ ο λαοσ σου ισραηλ εθνοσ αλλο εν τη γη ωσ ωδηγησεν αυτον ο θεοσ του λυτρωσασθαι αυτω 
λαον του θεσθαι σε ονοµα του ποιησαι µεγαλωσυνην και επιφανειαν του εκβαλειν σε εκ προσωπου του λαου 
σου ου ελυτρωσω σεαυτω εξ αιγυπτου εθνη και σκηνωµατα24και ητοιµασασ σεαυτω τον λαον σου ισραηλ 
λαον εωσ αιωνοσ και συ κυριε εγενου αυτοισ εισ θεον25και νυν κυριε µου κυριε το ρηµα ο ελαλησασ περι του 
δουλου σου και του οικου αυτου πιστωσον εωσ αιωνοσ κυριε παντοκρατωρ θεε του ισραηλ και νυν καθωσ 
ελαλησασ26µεγαλυνθειη το ονοµα σου εωσ αιωνοσ27κυριε παντοκρατωρ θεοσ ισραηλ απεκαλυψασ το ωτιον 
του δουλου σου λεγων οικον οικοδοµησω σοι δια τουτο ευρεν ο δουλοσ σου την καρδιαν εαυτου του 
προσευξασθαι προσ σε την προσευχην ταυτην28και νυν κυριε µου κυριε συ ει ο θεοσ και οι λογοι σου εσονται 
αληθινοι και ελαλησασ υπερ του δουλου σου τα αγαθα ταυτα29και νυν αρξαι και ευλογησον τον οικον του 
δουλου σου του ειναι εισ τον αιωνα ενωπιον σου οτι συ ει κυριε µου κυριε ελαλησασ και απο τησ ευλογιασ 
σου ευλογηθησεται ο οικοσ του δουλου σου εισ τον αιωνα 

Chapter 8
1και εγενετο µετα ταυτα και επαταξεν δαυιδ τουσ αλλοφυλουσ και ετροπωσατο αυτουσ και ελαβεν δαυιδ την 
αφωρισµενην εκ χειροσ των αλλοφυλων2και επαταξεν δαυιδ την µωαβ και διεµετρησεν αυτουσ εν σχοινιοισ 
κοιµισασ αυτουσ επι την γην και εγενετο τα δυο σχοινισµατα του θανατωσαι και τα δυο σχοινισµατα 
εζωγρησεν και εγενετο µωαβ τω δαυιδ εισ δουλουσ φεροντασ ξενια3και επαταξεν δαυιδ τον αδρααζαρ υιον 
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ρααβ βασιλεα σουβα πορευοµενου αυτου επιστησαι την χειρα αυτου επι τον ποταµον ευφρατην4και 
προκατελαβετο δαυιδ των αυτου χιλια αρµατα και επτα χιλιαδασ ιππεων και εικοσι χιλιαδασ ανδρων πεζων 
και παρελυσεν δαυιδ παντα τα αρµατα και υπελιπετο εξ αυτων εκατον αρµατα5και παραγινεται συρια 
δαµασκου βοηθησαι τω αδρααζαρ βασιλει σουβα και επαταξεν δαυιδ εν τω συρω εικοσι δυο χιλιαδασ 
ανδρων6και εθετο δαυιδ φρουραν εν συρια τη κατα δαµασκον και εγενετο ο συροσ τω δαυιδ εισ δουλουσ 
φεροντασ ξενια και εσωσεν κυριοσ τον δαυιδ εν πασιν οισ επορευετο7και ελαβεν δαυιδ τουσ χλιδωνασ τουσ 
χρυσουσ οι ησαν επι των παιδων των αδρααζαρ βασιλεωσ σουβα και ηνεγκεν αυτα εισ ιερουσαληµ και 
ελαβεν αυτα σουσακιµ βασιλευσ αιγυπτου εν τω αναβηναι αυτον εισ ιερουσαληµ εν ηµεραισ ροβοαµ υιου 
σολοµωντοσ8και εκ τησ µασβακ εκ των εκλεκτων πολεων του αδρααζαρ ελαβεν ο βασιλευσ δαυιδ χαλκον 
πολυν σφοδρα εν αυτω εποιησεν σαλωµων την θαλασσαν την χαλκην και τουσ στυλουσ και τουσ λουτηρασ 
και παντα τα σκευη9και ηκουσεν θοου ο βασιλευσ ηµαθ οτι επαταξεν δαυιδ πασαν την δυναµιν 
αδρααζαρ10και απεστειλεν θοου ιεδδουραν τον υιον αυτου προσ βασιλεα δαυιδ ερωτησαι αυτον τα εισ 
ειρηνην και ευλογησαι αυτον υπερ ου επολεµησεν τον αδρααζαρ και επαταξεν αυτον οτι αντικειµενοσ ην τω 
αδρααζαρ και εν ταισ χερσιν αυτου ησαν σκευη αργυρα και σκευη χρυσα και σκευη χαλκα11και ταυτα 
ηγιασεν ο βασιλευσ δαυιδ τω κυριω µετα του αργυριου και µετα του χρυσιου ου ηγιασεν εκ πασων των 
πολεων ων κατεδυναστευσεν12εκ τησ ιδουµαιασ και εκ τησ γησ µωαβ και εκ των υιων αµµων και εκ των 
αλλοφυλων και εξ αµαληκ και εκ των σκυλων αδρααζαρ υιου ρααβ βασιλεωσ σουβα13και εποιησεν δαυιδ 
ονοµα και εν τω ανακαµπτειν αυτον επαταξεν την ιδουµαιαν εν γαιµελε εισ οκτωκαιδεκα χιλιαδασ14και εθετο 
εν τη ιδουµαια φρουραν εν παση τη ιδουµαια και εγενοντο παντεσ οι ιδουµαιοι δουλοι τω βασιλει και εσωσεν 
κυριοσ τον δαυιδ εν πασιν οισ επορευετο15και εβασιλευσεν δαυιδ επι ισραηλ και ην δαυιδ ποιων κριµα και 
δικαιοσυνην επι παντα τον λαον αυτου16και ιωαβ υιοσ σαρουιασ επι τησ στρατιασ και ιωσαφατ υιοσ αχια 
επι των υποµνηµατων17και σαδδουκ υιοσ αχιτωβ και αχιµελεχ υιοσ αβιαθαρ ιερεισ και ασα ο 
γραµµατευσ18και βαναιασ υιοσ ιωδαε συµβουλοσ και ο χελεθθι και ο φελεττι και υιοι δαυιδ αυλαρχαι ησαν 

Chapter 9
1και ειπεν δαυιδ ει εστιν ετι υπολελειµµενοσ τω οικω σαουλ και ποιησω µετ′ αυτου ελεοσ ενεκεν ιωναθαν2και 
εκ του οικου σαουλ παισ ην και ονοµα αυτω σιβα και καλουσιν αυτον προσ δαυιδ και ειπεν προσ αυτον ο 
βασιλευσ ει συ ει σιβα και ειπεν εγω δουλοσ σοσ3και ειπεν ο βασιλευσ ει υπολελειπται εκ του οικου σαουλ ετι 
ανηρ και ποιησω µετ′ αυτου ελεοσ θεου και ειπεν σιβα προσ τον βασιλεα ετι εστιν υιοσ τω ιωναθαν πεπληγωσ 
τουσ ποδασ4και ειπεν ο βασιλευσ που ουτοσ και ειπεν σιβα προσ τον βασιλεα ιδου εν οικω µαχιρ υιου αµιηλ 
εκ τησ λαδαβαρ5και απεστειλεν ο βασιλευσ δαυιδ και ελαβεν αυτον εκ του οικου µαχιρ υιου αµιηλ εκ τησ 
λαδαβαρ6και παραγινεται µεµφιβοσθε υιοσ ιωναθαν υιου σαουλ προσ τον βασιλεα δαυιδ και επεσεν επι 
προσωπον αυτου και προσεκυνησεν αυτω και ειπεν αυτω δαυιδ µεµφιβοσθε και ειπεν ιδου ο δουλοσ σου7και 
ειπεν αυτω δαυιδ µη φοβου οτι ποιων ποιησω µετα σου ελεοσ δια ιωναθαν τον πατερα σου και αποκαταστησω 
σοι παντα αγρον σαουλ πατροσ του πατροσ σου και συ φαγη αρτον επι τησ τραπεζησ µου δια παντοσ8και 
προσεκυνησεν µεµφιβοσθε και ειπεν τισ ειµι ο δουλοσ σου οτι επεβλεψασ επι τον κυνα τον τεθνηκοτα τον 
οµοιον εµοι9και εκαλεσεν ο βασιλευσ σιβα το παιδαριον σαουλ και ειπεν προσ αυτον παντα οσα εστιν τω 
σαουλ και ολω τω οικω αυτου δεδωκα τω υιω του κυριου σου10και εργα αυτω την γην συ και οι υιοι σου και 
οι δουλοι σου και εισοισεισ τω υιω του κυριου σου αρτουσ και εδεται αυτουσ και µεµφιβοσθε υιοσ του 
κυριου σου φαγεται δια παντοσ αρτον επι τησ τραπεζησ µου και τω σιβα ησαν πεντεκαιδεκα υιοι και εικοσι 
δουλοι11και ειπεν σιβα προσ τον βασιλεα κατα παντα οσα εντεταλται ο κυριοσ µου ο βασιλευσ τω δουλω 
αυτου ουτωσ ποιησει ο δουλοσ σου και µεµφιβοσθε ησθιεν επι τησ τραπεζησ δαυιδ καθωσ εισ των υιων του 
βασιλεωσ12και τω µεµφιβοσθε υιοσ µικροσ και ονοµα αυτω µιχα και πασα η κατοικησισ του οικου σιβα 
δουλοι του µεµφιβοσθε13και µεµφιβοσθε κατωκει εν ιερουσαληµ οτι επι τησ τραπεζησ του βασιλεωσ δια 
παντοσ ησθιεν και αυτοσ ην χωλοσ αµφοτεροισ τοισ ποσιν αυτου 

Chapter 10
1και εγενετο µετα ταυτα και απεθανεν βασιλευσ υιων αµµων και εβασιλευσεν αννων υιοσ αυτου αντ′ 
αυτου2και ειπεν δαυιδ ποιησω ελεοσ µετα αννων υιου ναασ ον τροπον εποιησεν ο πατηρ αυτου µετ′ εµου 
ελεοσ και απεστειλεν δαυιδ παρακαλεσαι αυτον εν χειρι των δουλων αυτου περι του πατροσ αυτου και 
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παρεγενοντο οι παιδεσ δαυιδ εισ την γην υιων αµµων3και ειπον οι αρχοντεσ υιων αµµων προσ αννων τον 
κυριον αυτων µη παρα το δοξαζειν δαυιδ τον πατερα σου ενωπιον σου οτι απεστειλεν σοι παρακαλουντασ 
αλλ′ ουχι οπωσ ερευνησωσιν την πολιν και κατασκοπησωσιν αυτην και του κατασκεψασθαι αυτην 
απεστειλεν δαυιδ τουσ παιδασ αυτου προσ σε4και ελαβεν αννων τουσ παιδασ δαυιδ και εξυρησεν τουσ 
πωγωνασ αυτων και απεκοψεν τουσ µανδυασ αυτων εν τω ηµισει εωσ των ισχιων αυτων και εξαπεστειλεν 
αυτουσ5και ανηγγειλαν τω δαυιδ υπερ των ανδρων και απεστειλεν εισ απαντην αυτων οτι ησαν οι ανδρεσ 
ητιµασµενοι σφοδρα και ειπεν ο βασιλευσ καθισατε εν ιεριχω εωσ του ανατειλαι τουσ πωγωνασ υµων και 
επιστραφησεσθε6και ειδαν οι υιοι αµµων οτι κατησχυνθησαν ο λαοσ δαυιδ και απεστειλαν οι υιοι αµµων και 
εµισθωσαντο την συριαν βαιθροωβ εικοσι χιλιαδασ πεζων και τον βασιλεα µααχα χιλιουσ ανδρασ και ιστωβ 
δωδεκα χιλιαδασ ανδρων7και ηκουσεν δαυιδ και απεστειλεν τον ιωαβ και πασαν την δυναµιν τουσ 
δυνατουσ8και εξηλθαν οι υιοι αµµων και παρεταξαντο πολεµον παρα τη θυρα τησ πυλησ και συρια σουβα 
και ροωβ και ιστωβ και µααχα µονοι εν αγρω9και ειδεν ιωαβ οτι εγενηθη προσ αυτον αντιπροσωπον του 
πολεµου εκ του κατα προσωπον εξ εναντιασ και εκ του οπισθεν και επελεξεν εκ παντων των νεανισκων 
ισραηλ και παρεταξαντο εξ εναντιασ συριασ10και το καταλοιπον του λαου εδωκεν εν χειρι αβεσσα του 
αδελφου αυτου και παρεταξαντο εξ εναντιασ υιων αµµων11και ειπεν εαν κραταιωθη συρια υπερ εµε και 
εσεσθε µοι εισ σωτηριαν και εαν υιοι αµµων κραταιωθωσιν υπερ σε και εσοµεθα του σωσαι σε12ανδριζου και 
κραταιωθωµεν υπερ του λαου ηµων και περι των πολεων του θεου ηµων και κυριοσ ποιησει το αγαθον εν 
οφθαλµοισ αυτου13και προσηλθεν ιωαβ και ο λαοσ αυτου µετ′ αυτου εισ πολεµον προσ συριαν και εφυγαν 
απο προσωπου αυτου14και οι υιοι αµµων ειδαν οτι εφυγεν συρια και εφυγαν απο προσωπου αβεσσα και 
εισηλθαν εισ την πολιν και ανεστρεψεν ιωαβ απο των υιων αµµων και παρεγενοντο εισ ιερουσαληµ15και ειδεν 
συρια οτι επταισεν εµπροσθεν ισραηλ και συνηχθησαν επι το αυτο16και απεστειλεν αδρααζαρ και συνηγαγεν 
την συριαν την εκ του περαν του ποταµου χαλαµακ και παρεγενοντο αιλαµ και σωβακ αρχων τησ δυναµεωσ 
αδρααζαρ εµπροσθεν αυτων17και ανηγγελη τω δαυιδ και συνηγαγεν τον παντα ισραηλ και διεβη τον ιορδανην 
και παρεγενοντο εισ αιλαµ και παρεταξατο συρια απεναντι δαυιδ και επολεµησαν µετ′ αυτου18και εφυγεν 
συρια απο προσωπου ισραηλ και ανειλεν δαυιδ εκ τησ συριασ επτακοσια αρµατα και τεσσαρακοντα 
χιλιαδασ ιππεων και τον σωβακ τον αρχοντα τησ δυναµεωσ αυτου επαταξεν και απεθανεν εκει19και ειδαν 
παντεσ οι βασιλεισ οι δουλοι αδρααζαρ οτι επταισαν εµπροσθεν ισραηλ και ηυτοµολησαν µετα ισραηλ και 
εδουλευσαν αυτοισ και εφοβηθη συρια του σωσαι ετι τουσ υιουσ αµµων 

Chapter 11
1και εγενετο επιστρεψαντοσ του ενιαυτου εισ τον καιρον τησ εξοδιασ των βασιλεων και απεστειλεν δαυιδ τον 
ιωαβ και τουσ παιδασ αυτου µετ′ αυτου και τον παντα ισραηλ και διεφθειραν τουσ υιουσ αµµων και 
διεκαθισαν επι ραββαθ και δαυιδ εκαθισεν εν ιερουσαληµ2και εγενετο προσ εσπεραν και ανεστη δαυιδ απο 
τησ κοιτησ αυτου και περιεπατει επι του δωµατοσ του οικου του βασιλεωσ και ειδεν γυναικα λουοµενην απο 
του δωµατοσ και η γυνη καλη τω ειδει σφοδρα3και απεστειλεν δαυιδ και εζητησεν την γυναικα και ειπεν ουχι 
αυτη βηρσαβεε θυγατηρ ελιαβ γυνη ουριου του χετταιου4και απεστειλεν δαυιδ αγγελουσ και ελαβεν αυτην 
και εισηλθεν προσ αυτον και εκοιµηθη µετ′ αυτησ και αυτη αγιαζοµενη απο ακαθαρσιασ αυτησ και 
απεστρεψεν εισ τον οικον αυτησ5και εν γαστρι ελαβεν η γυνη και αποστειλασα απηγγειλεν τω δαυιδ και ειπεν 
εγω ειµι εν γαστρι εχω6και απεστειλεν δαυιδ προσ ιωαβ λεγων αποστειλον προσ µε τον ουριαν τον χετταιον 
και απεστειλεν ιωαβ τον ουριαν προσ δαυιδ7και παραγινεται ουριασ και εισηλθεν προσ αυτον και 
επηρωτησεν δαυιδ εισ ειρηνην ιωαβ και εισ ειρηνην του λαου και εισ ειρηνην του πολεµου8και ειπεν δαυιδ τω 
ουρια καταβηθι εισ τον οικον σου και νιψαι τουσ ποδασ σου και εξηλθεν ουριασ εξ οικου του βασιλεωσ και 
εξηλθεν οπισω αυτου αρσισ του βασιλεωσ9και εκοιµηθη ουριασ παρα τη θυρα του βασιλεωσ µετα των 
δουλων του κυριου αυτου και ου κατεβη εισ τον οικον αυτου10και ανηγγειλαν τω δαυιδ λεγοντεσ οτι ου 
κατεβη ουριασ εισ τον οικον αυτου και ειπεν δαυιδ προσ ουριαν ουχι εξ οδου συ ερχη τι οτι ου κατεβησ εισ 
τον οικον σου11και ειπεν ουριασ προσ δαυιδ η κιβωτοσ και ισραηλ και ιουδασ κατοικουσιν εν σκηναισ και ο 
κυριοσ µου ιωαβ και οι δουλοι του κυριου µου επι προσωπον του αγρου παρεµβαλλουσιν και εγω 
εισελευσοµαι εισ τον οικον µου φαγειν και πιειν και κοιµηθηναι µετα τησ γυναικοσ µου πωσ ζη η ψυχη σου ει 
ποιησω το ρηµα τουτο12και ειπεν δαυιδ προσ ουριαν καθισον ενταυθα και γε σηµερον και αυριον εξαποστελω 
σε και εκαθισεν ουριασ εν ιερουσαληµ εν τη ηµερα εκεινη και τη επαυριον13και εκαλεσεν αυτον δαυιδ και 
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εφαγεν ενωπιον αυτου και επιεν και εµεθυσεν αυτον και εξηλθεν εσπερασ του κοιµηθηναι επι τησ κοιτησ 
αυτου µετα των δουλων του κυριου αυτου και εισ τον οικον αυτου ου κατεβη14και εγενετο πρωι και εγραψεν 
δαυιδ βιβλιον προσ ιωαβ και απεστειλεν εν χειρι ουριου15και εγραψεν εν τω βιβλιω λεγων εισαγαγε τον ουριαν 
εξ εναντιασ του πολεµου του κραταιου και αποστραφησεσθε απο οπισθεν αυτου και πληγησεται και 
αποθανειται16και εγενηθη εν τω φυλασσειν ιωαβ επι την πολιν και εθηκεν τον ουριαν εισ τον τοπον ου ηδει 
οτι ανδρεσ δυναµεωσ εκει17και εξηλθον οι ανδρεσ τησ πολεωσ και επολεµουν µετα ιωαβ και επεσαν εκ του 
λαου εκ των δουλων δαυιδ και απεθανεν και γε ουριασ ο χετταιοσ18και απεστειλεν ιωαβ και απηγγειλεν τω 
βασιλει παντασ τουσ λογουσ του πολεµου19και ενετειλατο τω αγγελω λεγων εν τω συντελεσαι σε παντασ τουσ 
λογουσ του πολεµου λαλησαι προσ τον βασιλεα20και εσται εαν αναβη ο θυµοσ του βασιλεωσ και ειπη σοι τι 
οτι ηγγισατε προσ την πολιν πολεµησαι ουκ ηδειτε οτι τοξευσουσιν απανωθεν του τειχουσ21τισ επαταξεν τον 
αβιµελεχ υιον ιεροβααλ ουχι γυνη ερριψεν επ′ αυτον κλασµα µυλου επανωθεν του τειχουσ και απεθανεν εν 
θαµασι ινα τι προσηγαγετε προσ το τειχοσ και ερεισ και γε ουριασ ο δουλοσ σου ο χετταιοσ απεθανεν22και 
επορευθη ο αγγελοσ ιωαβ προσ τον βασιλεα εισ ιερουσαληµ και παρεγενετο και απηγγειλεν τω δαυιδ παντα 
οσα απηγγειλεν αυτω ιωαβ παντα τα ρηµατα του πολεµου και εθυµωθη δαυιδ προσ ιωαβ και ειπεν προσ τον 
αγγελον ινα τι προσηγαγετε προσ την πολιν του πολεµησαι ουκ ηδειτε οτι πληγησεσθε απο του τειχουσ τισ 
επαταξεν τον αβιµελεχ υιον ιεροβααλ ουχι γυνη ερριψεν επ′ αυτον κλασµα µυλου απο του τειχουσ και 
απεθανεν εν θαµασι ινα τι προσηγαγετε προσ το τειχοσ23και ειπεν ο αγγελοσ προσ δαυιδ οτι εκραταιωσαν εφ′ 
ηµασ οι ανδρεσ και εξηλθαν εφ′ ηµασ εισ τον αγρον και εγενηθηµεν επ′ αυτουσ εωσ τησ θυρασ τησ 
πυλησ24και ετοξευσαν οι τοξευοντεσ προσ τουσ παιδασ σου απανωθεν του τειχουσ και απεθαναν των παιδων 
του βασιλεωσ και γε ο δουλοσ σου ουριασ ο χετταιοσ απεθανεν25και ειπεν δαυιδ προσ τον αγγελον ταδε ερεισ 
προσ ιωαβ µη πονηρον εστω εν οφθαλµοισ σου το ρηµα τουτο οτι ποτε µεν ουτωσ και ποτε ουτωσ φαγεται η 
µαχαιρα κραταιωσον τον πολεµον σου προσ την πολιν και κατασπασον αυτην και κραταιωσον αυτον26και 
ηκουσεν η γυνη ουριου οτι απεθανεν ουριασ ο ανηρ αυτησ και εκοψατο τον ανδρα αυτησ27και διηλθεν το 
πενθοσ και απεστειλεν δαυιδ και συνηγαγεν αυτην εισ τον οικον αυτου και εγενηθη αυτω εισ γυναικα και 
ετεκεν αυτω υιον και πονηρον εφανη το ρηµα ο εποιησεν δαυιδ εν οφθαλµοισ κυριου 

Chapter 12
1και απεστειλεν κυριοσ τον ναθαν τον προφητην προσ δαυιδ και εισηλθεν προσ αυτον και ειπεν αυτω δυο 
ησαν ανδρεσ εν πολει µια εισ πλουσιοσ και εισ πενησ2και τω πλουσιω ην ποιµνια και βουκολια πολλα 
σφοδρα3και τω πενητι ουδεν αλλ′ η αµνασ µια µικρα ην εκτησατο και περιεποιησατο και εξεθρεψεν αυτην και 
ηδρυνθη µετ′ αυτου και µετα των υιων αυτου επι το αυτο εκ του αρτου αυτου ησθιεν και εκ του ποτηριου 
αυτου επινεν και εν τω κολπω αυτου εκαθευδεν και ην αυτω ωσ θυγατηρ4και ηλθεν παροδοσ τω ανδρι τω 
πλουσιω και εφεισατο λαβειν εκ των ποιµνιων αυτου και εκ των βουκολιων αυτου του ποιησαι τω ξενω 
οδοιπορω ελθοντι προσ αυτον και ελαβεν την αµναδα του πενητοσ και εποιησεν αυτην τω ανδρι τω ελθοντι 
προσ αυτον5και εθυµωθη οργη δαυιδ σφοδρα τω ανδρι και ειπεν δαυιδ προσ ναθαν ζη κυριοσ οτι υιοσ 
θανατου ο ανηρ ο ποιησασ τουτο6και την αµναδα αποτεισει επταπλασιονα ανθ′ ων οτι εποιησεν το ρηµα 
τουτο και περι ου ουκ εφεισατο7και ειπεν ναθαν προσ δαυιδ συ ει ο ανηρ ο ποιησασ τουτο ταδε λεγει κυριοσ ο 
θεοσ ισραηλ εγω ειµι εχρισα σε εισ βασιλεα επι ισραηλ και εγω ειµι ερρυσαµην σε εκ χειροσ σαουλ8και 
εδωκα σοι τον οικον του κυριου σου και τασ γυναικασ του κυριου σου εν τω κολπω σου και εδωκα σοι τον 
οικον ισραηλ και ιουδα και ει µικρον εστιν προσθησω σοι κατα ταυτα9τι οτι εφαυλισασ τον λογον κυριου του 
ποιησαι το πονηρον εν οφθαλµοισ αυτου τον ουριαν τον χετταιον επαταξασ εν ροµφαια και την γυναικα 
αυτου ελαβεσ σεαυτω εισ γυναικα και αυτον απεκτεινασ εν ροµφαια υιων αµµων10και νυν ουκ αποστησεται 
ροµφαια εκ του οικου σου εωσ αιωνοσ ανθ′ ων οτι εξουδενωσασ µε και ελαβεσ την γυναικα του ουριου του 
χετταιου του ειναι σοι εισ γυναικα11ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εξεγειρω επι σε κακα εκ του οικου σου και 
ληµψοµαι τασ γυναικασ σου κατ′ οφθαλµουσ σου και δωσω τω πλησιον σου και κοιµηθησεται µετα των 
γυναικων σου εναντιον του ηλιου τουτου12οτι συ εποιησασ κρυβη καγω ποιησω το ρηµα τουτο εναντιον 
παντοσ ισραηλ και απεναντι τουτου του ηλιου13και ειπεν δαυιδ τω ναθαν ηµαρτηκα τω κυριω και ειπεν 
ναθαν προσ δαυιδ και κυριοσ παρεβιβασεν το αµαρτηµα σου ου µη αποθανησ14πλην οτι παροξυνων 
παρωξυνασ τουσ εχθρουσ κυριου εν τω ρηµατι τουτω και γε ο υιοσ σου ο τεχθεισ σοι θανατω 
αποθανειται15και απηλθεν ναθαν εισ τον οικον αυτου και εθραυσεν κυριοσ το παιδιον ο ετεκεν η γυνη ουριου 
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τω δαυιδ και ηρρωστησεν16και εζητησεν δαυιδ τον θεον περι του παιδαριου και ενηστευσεν δαυιδ νηστειαν 
και εισηλθεν και ηυλισθη εν σακκω επι τησ γησ17και ανεστησαν επ′ αυτον οι πρεσβυτεροι του οικου αυτου 
του εγειραι αυτον απο τησ γησ και ουκ ηθελησεν και ου συνεφαγεν αυτοισ αρτον18και εγενετο εν τη ηµερα τη 
εβδοµη και απεθανε το παιδαριον και εφοβηθησαν οι δουλοι δαυιδ αναγγειλαι αυτω οτι τεθνηκεν το 
παιδαριον οτι ειπαν ιδου εν τω ετι το παιδαριον ζην ελαλησαµεν προσ αυτον και ουκ εισηκουσεν τησ φωνησ 
ηµων και πωσ ειπωµεν προσ αυτον οτι τεθνηκεν το παιδαριον και ποιησει κακα19και συνηκεν δαυιδ οτι οι 
παιδεσ αυτου ψιθυριζουσιν και ενοησεν δαυιδ οτι τεθνηκεν το παιδαριον και ειπεν δαυιδ προσ τουσ παιδασ 
αυτου ει τεθνηκεν το παιδαριον και ειπαν τεθνηκεν20και ανεστη δαυιδ εκ τησ γησ και ελουσατο και ηλειψατο 
και ηλλαξεν τα ιµατια αυτου και εισηλθεν εισ τον οικον του θεου και προσεκυνησεν αυτω και εισηλθεν εισ 
τον οικον αυτου και ητησεν αρτον φαγειν και παρεθηκαν αυτω αρτον και εφαγεν21και ειπαν οι παιδεσ αυτου 
προσ αυτον τι το ρηµα τουτο ο εποιησασ ενεκα του παιδαριου ετι ζωντοσ ενηστευεσ και εκλαιεσ και 
ηγρυπνεισ και ηνικα απεθανεν το παιδαριον ανεστησ και εφαγεσ αρτον και πεπωκασ22και ειπεν δαυιδ εν τω το 
παιδαριον ετι ζην ενηστευσα και εκλαυσα οτι ειπα τισ οιδεν ει ελεησει µε κυριοσ και ζησεται το 
παιδαριον23και νυν τεθνηκεν ινα τι τουτο εγω νηστευω µη δυνησοµαι επιστρεψαι αυτο ετι εγω πορευσοµαι 
προσ αυτον και αυτοσ ουκ αναστρεψει προσ µε24και παρεκαλεσεν δαυιδ βηρσαβεε την γυναικα αυτου και 
εισηλθεν προσ αυτην και εκοιµηθη µετ′ αυτησ και συνελαβεν και ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου 
σαλωµων και κυριοσ ηγαπησεν αυτον25και απεστειλεν εν χειρι ναθαν του προφητου και εκαλεσεν το ονοµα 
αυτου ιδεδι ενεκεν κυριου26και επολεµησεν ιωαβ εν ραββαθ υιων αµµων και κατελαβεν την πολιν τησ 
βασιλειασ27και απεστειλεν ιωαβ αγγελουσ προσ δαυιδ και ειπεν επολεµησα εν ραββαθ και κατελαβοµην την 
πολιν των υδατων28και νυν συναγαγε το καταλοιπον του λαου και παρεµβαλε επι την πολιν και 
προκαταλαβου αυτην ινα µη προκαταλαβωµαι εγω την πολιν και κληθη το ονοµα µου επ′ αυτην29και 
συνηγαγεν δαυιδ παντα τον λαον και επορευθη εισ ραββαθ και επολεµησεν εν αυτη και κατελαβετο 
αυτην30και ελαβεν τον στεφανον µελχολ του βασιλεωσ αυτων απο τησ κεφαλησ αυτου και ο σταθµοσ αυτου 
ταλαντον χρυσιου και λιθου τιµιου και ην επι τησ κεφαλησ δαυιδ και σκυλα τησ πολεωσ εξηνεγκεν πολλα 
σφοδρα31και τον λαον τον οντα εν αυτη εξηγαγεν και εθηκεν εν τω πριονι και εν τοισ τριβολοισ τοισ σιδηροισ 
και διηγαγεν αυτουσ δια του πλινθειου και ουτωσ εποιησεν πασαισ ταισ πολεσιν υιων αµµων και επεστρεψεν 
δαυιδ και πασ ο λαοσ εισ ιερουσαληµ 

Chapter 13
1και εγενηθη µετα ταυτα και τω αβεσσαλωµ υιω δαυιδ αδελφη καλη τω ειδει σφοδρα και ονοµα αυτη θηµαρ 
και ηγαπησεν αυτην αµνων υιοσ δαυιδ2και εθλιβετο αµνων ωστε αρρωστειν δια θηµαρ την αδελφην αυτου οτι 
παρθενοσ ην αυτη και υπερογκον εν οφθαλµοισ αµνων του ποιησαι τι αυτη3και ην τω αµνων εταιροσ και 
ονοµα αυτω ιωναδαβ υιοσ σαµαα του αδελφου δαυιδ και ιωναδαβ ανηρ σοφοσ σφοδρα4και ειπεν αυτω τι σοι 
οτι συ ουτωσ ασθενησ υιε του βασιλεωσ το πρωι πρωι ουκ απαγγελεισ µοι και ειπεν αυτω αµνων θηµαρ την 
αδελφην αβεσσαλωµ του αδελφου µου εγω αγαπω5και ειπεν αυτω ιωναδαβ κοιµηθητι επι τησ κοιτησ σου και 
µαλακισθητι και εισελευσεται ο πατηρ σου του ιδειν σε και ερεισ προσ αυτον ελθετω δη θηµαρ η αδελφη µου 
και ψωµισατω µε και ποιησατω κατ′ οφθαλµουσ µου βρωµα οπωσ ιδω και φαγω εκ των χειρων αυτησ6και 
εκοιµηθη αµνων και ηρρωστησεν και εισηλθεν ο βασιλευσ ιδειν αυτον και ειπεν αµνων προσ τον βασιλεα 
ελθετω δη θηµαρ η αδελφη µου προσ µε και κολλυρισατω εν οφθαλµοισ µου δυο κολλυριδασ και φαγοµαι εκ 
τησ χειροσ αυτησ7και απεστειλεν δαυιδ προσ θηµαρ εισ τον οικον λεγων πορευθητι δη εισ τον οικον αµνων 
του αδελφου σου και ποιησον αυτω βρωµα8και επορευθη θηµαρ εισ τον οικον αµνων αδελφου αυτησ και 
αυτοσ κοιµωµενοσ και ελαβεν το σταισ και εφυρασεν και εκολλυρισεν κατ′ οφθαλµουσ αυτου και ηψησεν 
τασ κολλυριδασ9και ελαβεν το τηγανον και κατεκενωσεν ενωπιον αυτου και ουκ ηθελησεν φαγειν και ειπεν 
αµνων εξαγαγετε παντα ανδρα επανωθεν µου και εξηγαγον παντα ανδρα απο επανωθεν αυτου10και ειπεν 
αµνων προσ θηµαρ εισενεγκε το βρωµα εισ το ταµιειον και φαγοµαι εκ τησ χειροσ σου και ελαβεν θηµαρ τασ 
κολλυριδασ ασ εποιησεν και εισηνεγκεν τω αµνων αδελφω αυτησ εισ τον κοιτωνα11και προσηγαγεν αυτω του 
φαγειν και επελαβετο αυτησ και ειπεν αυτη δευρο κοιµηθητι µετ′ εµου αδελφη µου12και ειπεν αυτω µη αδελφε 
µου µη ταπεινωσησ µε διοτι ου ποιηθησεται ουτωσ εν ισραηλ µη ποιησησ την αφροσυνην ταυτην13και εγω 
που αποισω το ονειδοσ µου και συ εση ωσ εισ των αφρονων εν ισραηλ και νυν λαλησον δη προσ τον βασιλεα 
οτι ου µη κωλυση µε απο σου14και ουκ ηθελησεν αµνων του ακουσαι τησ φωνησ αυτησ και εκραταιωσεν 
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υπερ αυτην και εταπεινωσεν αυτην και εκοιµηθη µετ′ αυτησ15και εµισησεν αυτην αµνων µισοσ µεγα σφοδρα 
οτι µεγα το µισοσ ο εµισησεν αυτην υπερ την αγαπην ην ηγαπησεν αυτην και ειπεν αυτη αµνων αναστηθι και 
πορευου16και ειπεν αυτω θηµαρ µη αδελφε οτι µεγαλη η κακια η εσχατη υπερ την πρωτην ην εποιησασ µετ′ 
εµου του εξαποστειλαι µε και ουκ ηθελησεν αµνων ακουσαι τησ φωνησ αυτησ17και εκαλεσεν το παιδαριον 
αυτου τον προεστηκοτα του οικου αυτου και ειπεν αυτω εξαποστειλατε δη ταυτην απ′ εµου εξω και 
αποκλεισον την θυραν οπισω αυτησ18και επ′ αυτησ ην χιτων καρπωτοσ οτι ουτωσ ενεδιδυσκοντο αι 
θυγατερεσ του βασιλεωσ αι παρθενοι τουσ επενδυτασ αυτων και εξηγαγεν αυτην ο λειτουργοσ αυτου εξω και 
απεκλεισεν την θυραν οπισω αυτησ19και ελαβεν θηµαρ σποδον και επεθηκεν επι την κεφαλην αυτησ και τον 
χιτωνα τον καρπωτον τον επ′ αυτησ διερρηξεν και επεθηκεν τασ χειρασ αυτησ επι την κεφαλην αυτησ και 
επορευθη πορευοµενη και κραζουσα20και ειπεν προσ αυτην αβεσσαλωµ ο αδελφοσ αυτησ µη αµνων ο 
αδελφοσ σου εγενετο µετα σου και νυν αδελφη µου κωφευσον οτι αδελφοσ σου εστιν µη θησ την καρδιαν σου 
του λαλησαι εισ το ρηµα τουτο και εκαθισεν θηµαρ χηρευουσα εν οικω αβεσσαλωµ του αδελφου αυτησ21και 
ηκουσεν ο βασιλευσ δαυιδ παντασ τουσ λογουσ τουτουσ και εθυµωθη σφοδρα και ουκ ελυπησεν το πνευµα 
αµνων του υιου αυτου οτι ηγαπα αυτον οτι πρωτοτοκοσ αυτου ην22και ουκ ελαλησεν αβεσσαλωµ µετα αµνων 
απο πονηρου εωσ αγαθου οτι εµισει αβεσσαλωµ τον αµνων επι λογου ου εταπεινωσεν θηµαρ την αδελφην 
αυτου23και εγενετο εισ διετηριδα ηµερων και ησαν κειροντεσ τω αβεσσαλωµ εν βελασωρ τη εχοµενα εφραιµ 
και εκαλεσεν αβεσσαλωµ παντασ τουσ υιουσ του βασιλεωσ24και ηλθεν αβεσσαλωµ προσ τον βασιλεα και 
ειπεν ιδου δη κειρουσιν τω δουλω σου πορευθητω δη ο βασιλευσ και οι παιδεσ αυτου µετα του δουλου 
σου25και ειπεν ο βασιλευσ προσ αβεσσαλωµ µη δη υιε µου µη πορευθωµεν παντεσ ηµεισ και ου µη 
καταβαρυνθωµεν επι σε και εβιασατο αυτον και ουκ ηθελησεν του πορευθηναι και ευλογησεν αυτον26και 
ειπεν αβεσσαλωµ και ει µη πορευθητω δη µεθ′ ηµων αµνων ο αδελφοσ µου και ειπεν αυτω ο βασιλευσ ινα τι 
πορευθη µετα σου27και εβιασατο αυτον αβεσσαλωµ και απεστειλεν µετ′ αυτου τον αµνων και παντασ τουσ 
υιουσ του βασιλεωσ και εποιησεν αβεσσαλωµ ποτον κατα τον ποτον του βασιλεωσ28και ενετειλατο 
αβεσσαλωµ τοισ παιδαριοισ αυτου λεγων ιδετε ωσ αν αγαθυνθη η καρδια αµνων εν τω οινω και ειπω προσ 
υµασ παταξατε τον αµνων και θανατωσατε αυτον µη φοβηθητε οτι ουχι εγω ειµι εντελλοµαι υµιν ανδριζεσθε 
και γινεσθε εισ υιουσ δυναµεωσ29και εποιησαν τα παιδαρια αβεσσαλωµ τω αµνων καθα ενετειλατο αυτοισ 
αβεσσαλωµ και ανεστησαν παντεσ οι υιοι του βασιλεωσ και επεκαθισαν ανηρ επι την ηµιονον αυτου και 
εφυγαν30και εγενετο αυτων οντων εν τη οδω και η ακοη ηλθεν προσ δαυιδ λεγων επαταξεν αβεσσαλωµ παντασ 
τουσ υιουσ του βασιλεωσ και ου κατελειφθη εξ αυτων ουδε εισ31και ανεστη ο βασιλευσ και διερρηξεν τα 
ιµατια αυτου και εκοιµηθη επι την γην και παντεσ οι παιδεσ αυτου οι περιεστωτεσ αυτω διερρηξαν τα ιµατια 
αυτων32και απεκριθη ιωναδαβ υιοσ σαµαα αδελφου δαυιδ και ειπεν µη ειπατω ο κυριοσ µου ο βασιλευσ οτι 
παντα τα παιδαρια τουσ υιουσ του βασιλεωσ εθανατωσεν οτι αµνων µονωτατοσ απεθανεν οτι επι στοµατοσ 
αβεσσαλωµ ην κειµενοσ απο τησ ηµερασ ησ εταπεινωσεν θηµαρ την αδελφην αυτου33και νυν µη θεσθω ο 
κυριοσ µου ο βασιλευσ επι την καρδιαν αυτου ρηµα λεγων παντεσ οι υιοι του βασιλεωσ απεθαναν οτι αλλ′ η 
αµνων µονωτατοσ απεθανεν34και απεδρα αβεσσαλωµ και ηρεν το παιδαριον ο σκοποσ τουσ οφθαλµουσ 
αυτου και ειδεν και ιδου λαοσ πολυσ πορευοµενοσ εν τη οδω οπισθεν αυτου εκ πλευρασ του ορουσ εν τη 
καταβασει και παρεγενετο ο σκοποσ και απηγγειλεν τω βασιλει και ειπεν ανδρασ εωρακα εκ τησ οδου τησ 
ωρωνην εκ µερουσ του ορουσ35και ειπεν ιωναδαβ προσ τον βασιλεα ιδου οι υιοι του βασιλεωσ παρεισιν κατα 
τον λογον του δουλου σου ουτωσ εγενετο36και εγενετο ηνικα συνετελεσεν λαλων και ιδου οι υιοι του 
βασιλεωσ ηλθαν και επηραν την φωνην αυτων και εκλαυσαν και γε ο βασιλευσ και παντεσ οι παιδεσ αυτου 
εκλαυσαν κλαυθµον µεγαν σφοδρα37και αβεσσαλωµ εφυγεν και επορευθη προσ θολµαι υιον εµιουδ βασιλεα 
γεδσουρ εισ γην µαχαδ και επενθησεν ο βασιλευσ δαυιδ επι τον υιον αυτου πασασ τασ ηµερασ38και 
αβεσσαλωµ απεδρα και επορευθη εισ γεδσουρ και ην εκει ετη τρια39και εκοπασεν το πνευµα του βασιλεωσ 
του εξελθειν οπισω αβεσσαλωµ οτι παρεκληθη επι αµνων οτι απεθανεν 

Chapter 14
1και εγνω ιωαβ υιοσ σαρουιασ οτι η καρδια του βασιλεωσ επι αβεσσαλωµ2και απεστειλεν ιωαβ εισ θεκωε και 
ελαβεν εκειθεν γυναικα σοφην και ειπεν προσ αυτην πενθησον δη και ενδυσαι ιµατια πενθικα και µη αλειψη 
ελαιον και εση ωσ γυνη πενθουσα επι τεθνηκοτι τουτο ηµερασ πολλασ3και ελευση προσ τον βασιλεα και 
λαλησεισ προσ αυτον κατα το ρηµα τουτο και εθηκεν ιωαβ τουσ λογουσ εν τω στοµατι αυτησ4και εισηλθεν η 
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γυνη η θεκωιτισ προσ τον βασιλεα και επεσεν επι προσωπον αυτησ εισ την γην και προσεκυνησεν αυτω και 
ειπεν σωσον βασιλευ σωσον5και ειπεν προσ αυτην ο βασιλευσ τι εστιν σοι η δε ειπεν και µαλα γυνη χηρα εγω 
ειµι και απεθανεν ο ανηρ µου6και γε τη δουλη σου δυο υιοι και εµαχεσαντο αµφοτεροι εν τω αγρω και ουκ ην 
ο εξαιρουµενοσ ανα µεσον αυτων και επαισεν ο εισ τον αδελφον αυτου και εθανατωσεν αυτον7και ιδου 
επανεστη ολη η πατρια προσ την δουλην σου και ειπαν δοσ τον παισαντα τον αδελφον αυτου και 
θανατωσοµεν αυτον αντι τησ ψυχησ του αδελφου αυτου ου απεκτεινεν και εξαρουµεν και γε τον κληρονοµον 
υµων και σβεσουσιν τον ανθρακα µου τον καταλειφθεντα ωστε µη θεσθαι τω ανδρι µου καταλειµµα και 
ονοµα επι προσωπου τησ γησ8και ειπεν ο βασιλευσ υγιαινουσα βαδιζε εισ τον οικον σου καγω εντελουµαι 
περι σου9και ειπεν η γυνη η θεκωιτισ προσ τον βασιλεα επ′ εµε κυριε µου βασιλευ η ανοµια και επι τον οικον 
του πατροσ µου και ο βασιλευσ και ο θρονοσ αυτου αθωοσ10και ειπεν ο βασιλευσ τισ ο λαλων προσ σε και 
αξεισ αυτον προσ εµε και ου προσθησει ετι αψασθαι αυτου11και ειπεν µνηµονευσατω δη ο βασιλευσ τον 
κυριον θεον αυτου πληθυνθηναι αγχιστεα του αιµατοσ του διαφθειραι και ου µη εξαρωσιν τον υιον µου και 
ειπεν ζη κυριοσ ει πεσειται απο τησ τριχοσ του υιου σου επι την γην12και ειπεν η γυνη λαλησατω δη η δουλη 
σου προσ τον κυριον µου τον βασιλεα ρηµα και ειπεν λαλησον13και ειπεν η γυνη ινα τι ελογισω τοιουτο επι 
λαον θεου η εκ στοµατοσ του βασιλεωσ ο λογοσ ουτοσ ωσ πληµµελεια του µη επιστρεψαι τον βασιλεα τον 
εξωσµενον αυτου14οτι θανατω αποθανουµεθα και ωσπερ το υδωρ το καταφεροµενον επι τησ γησ ο ου 
συναχθησεται και ληµψεται ο θεοσ ψυχην και λογιζοµενοσ του εξωσαι απ′ αυτου εξωσµενον15και νυν ο 
ηλθον λαλησαι προσ τον βασιλεα τον κυριον µου το ρηµα τουτο οτι οψεται µε ο λαοσ και ερει η δουλη σου 
λαλησατω δη προσ τον βασιλεα ει πωσ ποιησει ο βασιλευσ το ρηµα τησ δουλησ αυτου16οτι ακουσει ο 
βασιλευσ ρυσασθαι την δουλην αυτου εκ χειροσ του ανδροσ του ζητουντοσ εξαραι µε και τον υιον µου απο 
κληρονοµιασ θεου17και ειπεν η γυνη ειη δη ο λογοσ του κυριου µου του βασιλεωσ εισ θυσιαν οτι καθωσ 
αγγελοσ θεου ουτωσ ο κυριοσ µου ο βασιλευσ του ακουειν το αγαθον και το πονηρον και κυριοσ ο θεοσ σου 
εσται µετα σου18και απεκριθη ο βασιλευσ και ειπεν προσ την γυναικα µη δη κρυψησ απ′ εµου ρηµα ο εγω 
επερωτω σε και ειπεν η γυνη λαλησατω δη ο κυριοσ µου ο βασιλευσ19και ειπεν ο βασιλευσ µη η χειρ ιωαβ εν 
παντι τουτω µετα σου και ειπεν η γυνη τω βασιλει ζη η ψυχη σου κυριε µου βασιλευ ει εστιν εισ τα δεξια η 
εισ τα αριστερα εκ παντων ων ελαλησεν ο κυριοσ µου ο βασιλευσ οτι ο δουλοσ σου ιωαβ αυτοσ ενετειλατο 
µοι και αυτοσ εθετο εν τω στοµατι τησ δουλησ σου παντασ τουσ λογουσ τουτουσ20ενεκεν του περιελθειν το 
προσωπον του ρηµατοσ τουτου εποιησεν ο δουλοσ σου ιωαβ τον λογον τουτον και ο κυριοσ µου σοφοσ καθωσ 
σοφια αγγελου του θεου του γνωναι παντα τα εν τη γη21και ειπεν ο βασιλευσ προσ ιωαβ ιδου δη εποιησα σοι 
κατα τον λογον σου τουτον πορευου επιστρεψον το παιδαριον τον αβεσσαλωµ22και επεσεν ιωαβ επι προσωπον 
αυτου επι την γην και προσεκυνησεν και ευλογησεν τον βασιλεα και ειπεν ιωαβ σηµερον εγνω ο δουλοσ σου 
οτι ευρον χαριν εν οφθαλµοισ σου κυριε µου βασιλευ οτι εποιησεν ο κυριοσ µου ο βασιλευσ τον λογον του 
δουλου αυτου23και ανεστη ιωαβ και επορευθη εισ γεδσουρ και ηγαγεν τον αβεσσαλωµ εισ ιερουσαληµ24και 
ειπεν ο βασιλευσ αποστραφητω εισ τον οικον αυτου και το προσωπον µου µη βλεπετω και απεστρεψεν 
αβεσσαλωµ εισ τον οικον αυτου και το προσωπον του βασιλεωσ ουκ ειδεν25και ωσ αβεσσαλωµ ουκ ην ανηρ 
εν παντι ισραηλ αινετοσ σφοδρα απο ιχνουσ ποδοσ αυτου και εωσ κορυφησ αυτου ουκ ην εν αυτω 
µωµοσ26και εν τω κειρεσθαι αυτον την κεφαλην αυτου και εγενετο απ′ αρχησ ηµερων εισ ηµερασ ωσ αν 
εκειρετο οτι κατεβαρυνετο επ′ αυτον και κειροµενοσ αυτην εστησεν την τριχα τησ κεφαλησ αυτου 
διακοσιουσ σικλουσ εν τω σικλω τω βασιλικω27και ετεχθησαν τω αβεσσαλωµ τρεισ υιοι και θυγατηρ µια και 
ονοµα αυτη θηµαρ αυτη ην γυνη καλη σφοδρα και γινεται γυνη τω ροβοαµ υιω σαλωµων και τικτει αυτω τον 
αβια28και εκαθισεν αβεσσαλωµ εν ιερουσαληµ δυο ετη ηµερων και το προσωπον του βασιλεωσ ουκ ειδεν29και 
απεστειλεν αβεσσαλωµ προσ ιωαβ του αποστειλαι αυτον προσ τον βασιλεα και ουκ ηθελησεν ελθειν προσ 
αυτον και απεστειλεν εκ δευτερου προσ αυτον και ουκ ηθελησεν παραγενεσθαι30και ειπεν αβεσσαλωµ προσ 
τουσ παιδασ αυτου ιδετε η µερισ εν αγρω του ιωαβ εχοµενα µου και αυτω κριθαι εκει πορευεσθε και 
εµπρησατε αυτην εν πυρι και ενεπρησαν αυτασ οι παιδεσ αβεσσαλωµ και παραγινονται οι δουλοι ιωαβ προσ 
αυτον διερρηχοτεσ τα ιµατια αυτων και ειπαν ενεπυρισαν οι δουλοι αβεσσαλωµ την µεριδα εν πυρι31και 
ανεστη ιωαβ και ηλθεν προσ αβεσσαλωµ εισ τον οικον και ειπεν προσ αυτον ινα τι οι παιδεσ σου ενεπυρισαν 
την µεριδα την εµην εν πυρι32και ειπεν αβεσσαλωµ προσ ιωαβ ιδου απεστειλα προσ σε λεγων ηκε ωδε και 
αποστελω σε προσ τον βασιλεα λεγων ινα τι ηλθον εκ γεδσουρ αγαθον µοι ην του ετι ειναι µε εκει και νυν ιδου 
το προσωπον του βασιλεωσ ουκ ειδον ει δε εστιν εν εµοι αδικια και θανατωσον µε33και εισηλθεν ιωαβ προσ 
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τον βασιλεα και απηγγειλεν αυτω και εκαλεσεν τον αβεσσαλωµ και εισηλθεν προσ τον βασιλεα και 
προσεκυνησεν αυτω και επεσεν επι προσωπον αυτου επι την γην κατα προσωπον του βασιλεωσ και 
κατεφιλησεν ο βασιλευσ τον αβεσσαλωµ 

Chapter 15
1και εγενετο µετα ταυτα και εποιησεν εαυτω αβεσσαλωµ αρµατα και ιππουσ και πεντηκοντα ανδρασ 
παρατρεχειν εµπροσθεν αυτου2και ωρθρισεν αβεσσαλωµ και εστη ανα χειρα τησ οδου τησ πυλησ και εγενετο 
πασ ανηρ ω εγενετο κρισισ ηλθεν προσ τον βασιλεα εισ κρισιν και εβοησεν προσ αυτον αβεσσαλωµ και 
ελεγεν αυτω εκ ποιασ πολεωσ συ ει και ειπεν ο ανηρ εκ µιασ φυλων ισραηλ ο δουλοσ σου3και ειπεν προσ 
αυτον αβεσσαλωµ ιδου οι λογοι σου αγαθοι και ευκολοι και ακουων ουκ εστιν σοι παρα του βασιλεωσ4και 
ειπεν αβεσσαλωµ τισ µε καταστησει κριτην εν τη γη και επ′ εµε ελευσεται πασ ανηρ ω εαν η αντιλογια και 
κρισισ και δικαιωσω αυτον5και εγενετο εν τω εγγιζειν ανδρα του προσκυνησαι αυτω και εξετεινεν την χειρα 
αυτου και επελαµβανετο αυτου και κατεφιλησεν αυτον6και εποιησεν αβεσσαλωµ κατα το ρηµα τουτο παντι 
ισραηλ τοισ παραγινοµενοισ εισ κρισιν προσ τον βασιλεα και ιδιοποιειτο αβεσσαλωµ την καρδιαν ανδρων 
ισραηλ7και εγενετο απο τελουσ τεσσαρακοντα ετων και ειπεν αβεσσαλωµ προσ τον πατερα αυτου 
πορευσοµαι δη και αποτεισω τασ ευχασ µου ασ ηυξαµην τω κυριω εν χεβρων8οτι ευχην ηυξατο ο δουλοσ σου 
εν τω οικειν µε εν γεδσουρ εν συρια λεγων εαν επιστρεφων επιστρεψη µε κυριοσ εισ ιερουσαληµ και λατρευσω 
τω κυριω9και ειπεν αυτω ο βασιλευσ βαδιζε εισ ειρηνην και αναστασ επορευθη εισ χεβρων10και απεστειλεν 
αβεσσαλωµ κατασκοπουσ εν πασαισ φυλαισ ισραηλ λεγων εν τω ακουσαι υµασ την φωνην τησ κερατινησ και 
ερειτε βεβασιλευκεν βασιλευσ αβεσσαλωµ εν χεβρων11και µετα αβεσσαλωµ επορευθησαν διακοσιοι ανδρεσ 
εξ ιερουσαληµ κλητοι και πορευοµενοι τη απλοτητι αυτων και ουκ εγνωσαν παν ρηµα12και απεστειλεν 
αβεσσαλωµ και εκαλεσεν τον αχιτοφελ τον γελµωναιον τον συµβουλον δαυιδ εκ τησ πολεωσ αυτου εκ γωλα εν 
τω θυσιαζειν αυτον και εγενετο συστρεµµα ισχυρον και ο λαοσ πορευοµενοσ και πολυσ µετα 
αβεσσαλωµ13και παρεγενετο ο απαγγελλων προσ δαυιδ λεγων εγενηθη η καρδια ανδρων ισραηλ οπισω 
αβεσσαλωµ14και ειπεν δαυιδ πασιν τοισ παισιν αυτου τοισ µετ′ αυτου τοισ εν ιερουσαληµ αναστητε και 
φυγωµεν οτι ουκ εστιν ηµιν σωτηρια απο προσωπου αβεσσαλωµ ταχυνατε του πορευθηναι ινα µη ταχυνη και 
καταλαβη ηµασ και εξωση εφ′ ηµασ την κακιαν και παταξη την πολιν στοµατι µαχαιρησ15και ειπον οι παιδεσ 
του βασιλεωσ προσ τον βασιλεα κατα παντα οσα αιρειται ο κυριοσ ηµων ο βασιλευσ ιδου οι παιδεσ σου16και 
εξηλθεν ο βασιλευσ και πασ ο οικοσ αυτου τοισ ποσιν αυτων και αφηκεν ο βασιλευσ δεκα γυναικασ των 
παλλακων αυτου φυλασσειν τον οικον17και εξηλθεν ο βασιλευσ και παντεσ οι παιδεσ αυτου πεζη και 
εστησαν εν οικω τω µακραν18και παντεσ οι παιδεσ αυτου ανα χειρα αυτου παρηγον και πασ ο χεττι και πασ ο 
φελετθι και εστησαν επι τησ ελαιασ εν τη ερηµω και πασ ο λαοσ παρεπορευετο εχοµενοσ αυτου και παντεσ οι 
περι αυτον και παντεσ οι αδροι και παντεσ οι µαχηται εξακοσιοι ανδρεσ και παρησαν επι χειρα αυτου και 
πασ ο χερεθθι και πασ ο φελεθθι και παντεσ οι γεθθαιοι εξακοσιοι ανδρεσ οι ελθοντεσ τοισ ποσιν αυτων εκ γεθ 
πορευοµενοι επι προσωπον του βασιλεωσ19και ειπεν ο βασιλευσ προσ εθθι τον γεθθαιον ινα τι πορευη και συ 
µεθ′ ηµων επιστρεφε και οικει µετα του βασιλεωσ οτι ξενοσ ει συ και οτι µετωκηκασ συ εκ του τοπου σου20ει 
εχθεσ παραγεγονασ και σηµερον κινησω σε µεθ′ ηµων και γε µεταναστησεισ τον τοπον σου εχθεσ η εξελευσισ 
σου και σηµερον µετακινησω σε µεθ′ ηµων του πορευθηναι και εγω πορευσοµαι ου αν εγω πορευθω 
επιστρεφου και επιστρεψον τουσ αδελφουσ σου µετα σου και κυριοσ ποιησει µετα σου ελεοσ και 
αληθειαν21και απεκριθη εθθι τω βασιλει και ειπεν ζη κυριοσ και ζη ο κυριοσ µου ο βασιλευσ οτι εισ τον 
τοπον ου εαν η ο κυριοσ µου και εαν εισ θανατον και εαν εισ ζωην οτι εκει εσται ο δουλοσ σου22και ειπεν ο 
βασιλευσ προσ εθθι δευρο και διαβαινε µετ′ εµου και παρηλθεν εθθι ο γεθθαιοσ και παντεσ οι παιδεσ αυτου 
και πασ ο οχλοσ ο µετ′ αυτου23και πασα η γη εκλαιεν φωνη µεγαλη και πασ ο λαοσ παρεπορευοντο εν τω 
χειµαρρω κεδρων και ο βασιλευσ διεβη τον χειµαρρουν κεδρων και πασ ο λαοσ και ο βασιλευσ 
παρεπορευοντο επι προσωπον οδου την ερηµον24και ιδου και γε σαδωκ και παντεσ οι λευιται µετ′ αυτου 
αιροντεσ την κιβωτον διαθηκησ κυριου απο βαιθαρ και εστησαν την κιβωτον του θεου και ανεβη αβιαθαρ 
εωσ επαυσατο πασ ο λαοσ παρελθειν εκ τησ πολεωσ25και ειπεν ο βασιλευσ τω σαδωκ αποστρεψον την 
κιβωτον του θεου εισ την πολιν εαν ευρω χαριν εν οφθαλµοισ κυριου και επιστρεψει µε και δειξει µοι αυτην 
και την ευπρεπειαν αυτησ26και εαν ειπη ουτωσ ουκ ηθεληκα εν σοι ιδου εγω ειµι ποιειτω µοι κατα το αγαθον 
εν οφθαλµοισ αυτου27και ειπεν ο βασιλευσ τω σαδωκ τω ιερει ιδετε συ επιστρεφεισ εισ την πολιν εν ειρηνη και 
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αχιµαασ ο υιοσ σου και ιωναθαν ο υιοσ αβιαθαρ οι δυο υιοι υµων µεθ′ υµων28ιδετε εγω ειµι στρατευοµαι εν 
αραβωθ τησ ερηµου εωσ του ελθειν ρηµα παρ′ υµων του απαγγειλαι µοι29και απεστρεψεν σαδωκ και αβιαθαρ 
την κιβωτον εισ ιερουσαληµ και εκαθισεν εκει30και δαυιδ ανεβαινεν εν τη αναβασει των ελαιων αναβαινων 
και κλαιων και την κεφαλην επικεκαλυµµενοσ και αυτοσ επορευετο ανυποδετοσ και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου 
επεκαλυψεν ανηρ την κεφαλην αυτου και ανεβαινον αναβαινοντεσ και κλαιοντεσ31και ανηγγελη δαυιδ 
λεγοντεσ και αχιτοφελ εν τοισ συστρεφοµενοισ µετα αβεσσαλωµ και ειπεν δαυιδ διασκεδασον δη την βουλην 
αχιτοφελ κυριε ο θεοσ µου32και ην δαυιδ ερχοµενοσ εωσ του ροωσ ου προσεκυνησεν εκει τω θεω και ιδου εισ 
απαντην αυτω χουσι ο αρχι εταιροσ δαυιδ διερρηχωσ τον χιτωνα αυτου και γη επι τησ κεφαλησ αυτου33και 
ειπεν αυτω δαυιδ εαν µεν διαβησ µετ′ εµου και εση επ′ εµε εισ βασταγµα34και εαν εισ την πολιν επιστρεψησ 
και ερεισ τω αβεσσαλωµ διεληλυθασιν οι αδελφοι σου και ο βασιλευσ κατοπισθεν µου διεληλυθεν ο πατηρ 
σου και νυν παισ σου ειµι βασιλευ εασον µε ζησαι παισ του πατροσ σου ηµην τοτε και αρτιωσ και νυν εγω 
δουλοσ σοσ και διασκεδασεισ µοι την βουλην αχιτοφελ35και ιδου µετα σου εκει σαδωκ και αβιαθαρ οι ιερεισ 
και εσται παν ρηµα ο εαν ακουσησ εξ οικου του βασιλεωσ και αναγγελεισ τω σαδωκ και τω αβιαθαρ τοισ 
ιερευσιν36ιδου εκει µετ′ αυτων δυο υιοι αυτων αχιµαασ υιοσ τω σαδωκ και ιωναθαν υιοσ τω αβιαθαρ και 
αποστελειτε εν χειρι αυτων προσ µε παν ρηµα ο εαν ακουσητε37και εισηλθεν χουσι ο εταιροσ δαυιδ εισ την 
πολιν και αβεσσαλωµ εισεπορευετο εισ ιερουσαληµ 

Chapter 16
1και δαυιδ παρηλθεν βραχυ τι απο τησ ροωσ και ιδου σιβα το παιδαριον µεµφιβοσθε εισ απαντην αυτου και 
ζευγοσ ονων επισεσαγµενων και επ′ αυτοισ διακοσιοι αρτοι και εκατον σταφιδεσ και εκατον φοινικεσ και 
νεβελ οινου2και ειπεν ο βασιλευσ προσ σιβα τι ταυτα σοι και ειπεν σιβα τα υποζυγια τη οικια του βασιλεωσ 
του επικαθησθαι και οι αρτοι και οι φοινικεσ εισ βρωσιν τοισ παιδαριοισ και ο οινοσ πιειν τοισ εκλελυµενοισ 
εν τη ερηµω3και ειπεν ο βασιλευσ και που ο υιοσ του κυριου σου και ειπεν σιβα προσ τον βασιλεα ιδου 
καθηται εν ιερουσαληµ οτι ειπεν σηµερον επιστρεψουσιν µοι ο οικοσ ισραηλ την βασιλειαν του πατροσ 
µου4και ειπεν ο βασιλευσ τω σιβα ιδου σοι παντα οσα εστιν τω µεµφιβοσθε και ειπεν σιβα προσκυνησασ 
ευροιµι χαριν εν οφθαλµοισ σου κυριε µου βασιλευ5και ηλθεν ο βασιλευσ δαυιδ εωσ βαουριµ και ιδου 
εκειθεν ανηρ εξεπορευετο εκ συγγενειασ οικου σαουλ και ονοµα αυτω σεµει+ υιοσ γηρα εξηλθεν 
εκπορευοµενοσ και καταρωµενοσ6και λιθαζων εν λιθοισ τον δαυιδ και παντασ τουσ παιδασ του βασιλεωσ 
δαυιδ και πασ ο λαοσ ην και παντεσ οι δυνατοι εκ δεξιων και εξ ευωνυµων του βασιλεωσ7και ουτωσ ελεγεν 
σεµει+ εν τω καταρασθαι αυτον εξελθε εξελθε ανηρ αιµατων και ανηρ ο παρανοµοσ8επεστρεψεν επι σε 
κυριοσ παντα τα αιµατα του οικου σαουλ οτι εβασιλευσασ αντ′ αυτου και εδωκεν κυριοσ την βασιλειαν εν 
χειρι αβεσσαλωµ του υιου σου και ιδου συ εν τη κακια σου οτι ανηρ αιµατων συ9και ειπεν αβεσσα υιοσ 
σαρουιασ προσ τον βασιλεα ινα τι καταραται ο κυων ο τεθνηκωσ ουτοσ τον κυριον µου τον βασιλεα 
διαβησοµαι δη και αφελω την κεφαλην αυτου10και ειπεν ο βασιλευσ τι εµοι και υµιν υιοι σαρουιασ αφετε 
αυτον και ουτωσ καταρασθω οτι κυριοσ ειπεν αυτω καταρασθαι τον δαυιδ και τισ ερει ωσ τι εποιησασ 
ουτωσ11και ειπεν δαυιδ προσ αβεσσα και προσ παντασ τουσ παιδασ αυτου ιδου ο υιοσ µου ο εξελθων εκ τησ 
κοιλιασ µου ζητει την ψυχην µου και προσετι νυν ο υιοσ του ιεµινι αφετε αυτον καταρασθαι οτι ειπεν αυτω 
κυριοσ12ει πωσ ιδοι κυριοσ εν τη ταπεινωσει µου και επιστρεψει µοι αγαθα αντι τησ καταρασ αυτου τη ηµερα 
ταυτη13και επορευθη δαυιδ και οι ανδρεσ αυτου εν τη οδω και σεµει+ επορευετο εκ πλευρασ του ορουσ 
εχοµενα αυτου πορευοµενοσ και καταρωµενοσ και λιθαζων εν λιθοισ εκ πλαγιων αυτου και τω χοι+ 
πασσων14και ηλθεν ο βασιλευσ και πασ ο λαοσ αυτου εκλελυµενοι και ανεψυξαν εκει15και αβεσσαλωµ και 
πασ ανηρ ισραηλ εισηλθον εισ ιερουσαληµ και αχιτοφελ µετ′ αυτου16και εγενηθη ηνικα ηλθεν χουσι ο αρχι 
εταιροσ δαυιδ προσ αβεσσαλωµ και ειπεν χουσι προσ αβεσσαλωµ ζητω ο βασιλευσ17και ειπεν αβεσσαλωµ 
προσ χουσι τουτο το ελεοσ σου µετα του εταιρου σου ινα τι ουκ απηλθεσ µετα του εταιρου σου18και ειπεν 
χουσι προσ αβεσσαλωµ ουχι αλλα κατοπισθεν ου εξελεξατο κυριοσ και ο λαοσ ουτοσ και πασ ανηρ ισραηλ 
αυτω εσοµαι και µετ′ αυτου καθησοµαι19και το δευτερον τινι εγω δουλευσω ουχι ενωπιον του υιου αυτου 
καθαπερ εδουλευσα ενωπιον του πατροσ σου ουτωσ εσοµαι ενωπιον σου20και ειπεν αβεσσαλωµ προσ 
αχιτοφελ φερετε εαυτοισ βουλην τι ποιησωµεν21και ειπεν αχιτοφελ προσ αβεσσαλωµ εισελθε προσ τασ 
παλλακασ του πατροσ σου ασ κατελιπεν φυλασσειν τον οικον αυτου και ακουσεται πασ ισραηλ οτι 
κατησχυνασ τον πατερα σου και ενισχυσουσιν αι χειρεσ παντων των µετα σου22και επηξαν την σκηνην τω 
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αβεσσαλωµ επι το δωµα και εισηλθεν αβεσσαλωµ προσ τασ παλλακασ του πατροσ αυτου κατ′ οφθαλµουσ 
παντοσ ισραηλ23και η βουλη αχιτοφελ ην εβουλευσατο εν ταισ ηµεραισ ταισ πρωταισ ον τροπον επερωτηση 
εν λογω του θεου ουτωσ πασα η βουλη του αχιτοφελ και γε τω δαυιδ και γε τω αβεσσαλωµ 

Chapter 17
1και ειπεν αχιτοφελ προσ αβεσσαλωµ επιλεξω δη εµαυτω δωδεκα χιλιαδασ ανδρων και αναστησοµαι και 
καταδιωξω οπισω δαυιδ την νυκτα2και επελευσοµαι επ′ αυτον και αυτοσ κοπιων και εκλελυµενοσ χερσιν και 
εκστησω αυτον και φευξεται πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου και παταξω τον βασιλεα µονωτατον3και επιστρεψω 
παντα τον λαον προσ σε ον τροπον επιστρεφει η νυµφη προσ τον ανδρα αυτησ πλην ψυχην ενοσ ανδροσ συ 
ζητεισ και παντι τω λαω εσται ειρηνη4και ευθησ ο λογοσ εν οφθαλµοισ αβεσσαλωµ και εν οφθαλµοισ παντων 
των πρεσβυτερων ισραηλ5και ειπεν αβεσσαλωµ καλεσατε δη και γε τον χουσι τον αραχι και ακουσωµεν τι εν 
τω στοµατι αυτου και γε αυτου6και εισηλθεν χουσι προσ αβεσσαλωµ και ειπεν αβεσσαλωµ προσ αυτον λεγων 
κατα το ρηµα τουτο ελαλησεν αχιτοφελ ει ποιησοµεν κατα τον λογον αυτου ει δε µη συ λαλησον7και ειπεν 
χουσι προσ αβεσσαλωµ ουκ αγαθη αυτη η βουλη ην εβουλευσατο αχιτοφελ το απαξ τουτο8και ειπεν χουσι συ 
οιδασ τον πατερα σου και τουσ ανδρασ αυτου οτι δυνατοι εισιν σφοδρα και καταπικροι τη ψυχη αυτων ωσ 
αρκοσ ητεκνωµενη εν αγρω και ωσ υσ τραχεια εν τω πεδιω και ο πατηρ σου ανηρ πολεµιστησ και ου µη 
καταλυση τον λαον9ιδου γαρ αυτοσ νυν κεκρυπται εν ενι των βουνων η εν ενι των τοπων και εσται εν τω 
επιπεσειν αυτοισ εν αρχη και ακουση ο ακουων και ειπη εγενηθη θραυσισ εν τω λαω τω οπισω 
αβεσσαλωµ10και γε αυτοσ υιοσ δυναµεωσ ου η καρδια καθωσ η καρδια του λεοντοσ τηκοµενη τακησεται οτι 
οιδεν πασ ισραηλ οτι δυνατοσ ο πατηρ σου και υιοι δυναµεωσ οι µετ′ αυτου11οτι ουτωσ συµβουλευων εγω 
συνεβουλευσα και συναγοµενοσ συναχθησεται επι σε πασ ισραηλ απο δαν και εωσ βηρσαβεε ωσ η αµµοσ η 
επι τησ θαλασσησ εισ πληθοσ και το προσωπον σου πορευοµενον εν µεσω αυτων12και ηξοµεν προσ αυτον εισ 
ενα των τοπων ου εαν ευρωµεν αυτον εκει και παρεµβαλουµεν επ′ αυτον ωσ πιπτει η δροσοσ επι την γην και 
ουχ υπολειψοµεθα εν αυτω και τοισ ανδρασιν τοισ µετ′ αυτου και γε ενα13και εαν εισ πολιν συναχθη και 
ληµψεται πασ ισραηλ προσ την πολιν εκεινην σχοινια και συρουµεν αυτην εωσ εισ τον χειµαρρουν οπωσ µη 
καταλειφθη εκει µηδε λιθοσ14και ειπεν αβεσσαλωµ και πασ ανηρ ισραηλ αγαθη η βουλη χουσι του αραχι 
υπερ την βουλην αχιτοφελ και κυριοσ ενετειλατο διασκεδασαι την βουλην αχιτοφελ την αγαθην οπωσ αν 
επαγαγη κυριοσ επι αβεσσαλωµ τα κακα παντα15και ειπεν χουσι ο του αραχι προσ σαδωκ και αβιαθαρ τουσ 
ιερεισ ουτωσ και ουτωσ συνεβουλευσεν αχιτοφελ τω αβεσσαλωµ και τοισ πρεσβυτεροισ ισραηλ και ουτωσ 
και ουτωσ συνεβουλευσα εγω16και νυν αποστειλατε ταχυ και αναγγειλατε τω δαυιδ λεγοντεσ µη αυλισθησ 
την νυκτα εν αραβωθ τησ ερηµου και γε διαβαινων σπευσον µηποτε καταπιη τον βασιλεα και παντα τον λαον 
τον µετ′ αυτου17και ιωναθαν και αχιµαασ ειστηκεισαν εν τη πηγη ρωγηλ και επορευθη η παιδισκη και 
ανηγγειλεν αυτοισ και αυτοι πορευονται και αναγγελλουσιν τω βασιλει δαυιδ οτι ουκ εδυναντο οφθηναι του 
εισελθειν εισ την πολιν18και ειδεν αυτουσ παιδαριον και απηγγειλεν τω αβεσσαλωµ και επορευθησαν οι δυο 
ταχεωσ και εισηλθαν εισ οικιαν ανδροσ εν βαουριµ και αυτω λακκοσ εν τη αυλη και κατεβησαν εκει19και 
ελαβεν η γυνη και διεπετασεν το επικαλυµµα επι προσωπον του λακκου και εψυξεν επ′ αυτω αραφωθ και ουκ 
εγνωσθη ρηµα20και ηλθαν οι παιδεσ αβεσσαλωµ προσ την γυναικα εισ την οικιαν και ειπαν που αχιµαασ και 
ιωναθαν και ειπεν αυτοισ η γυνη παρηλθαν µικρον του υδατοσ και εζητησαν και ουχ ευραν και ανεστρεψαν 
εισ ιερουσαληµ21εγενετο δε µετα το απελθειν αυτουσ και ανεβησαν εκ του λακκου και επορευθησαν και 
ανηγγειλαν τω βασιλει δαυιδ και ειπαν προσ δαυιδ αναστητε και διαβητε ταχεωσ το υδωρ οτι ουτωσ 
εβουλευσατο περι υµων αχιτοφελ22και ανεστη δαυιδ και πασ ο λαοσ ο µετ′ αυτου και διεβησαν τον ιορδανην 
εωσ του φωτοσ του πρωι εωσ ενοσ ουκ ελαθεν οσ ου διηλθεν τον ιορδανην23και αχιτοφελ ειδεν οτι ουκ 
εγενηθη η βουλη αυτου και επεσαξεν την ονον αυτου και ανεστη και απηλθεν εισ τον οικον αυτου εισ την 
πολιν αυτου και ενετειλατο τω οικω αυτου και απηγξατο και απεθανεν και εταφη εν τω ταφω του πατροσ 
αυτου24και δαυιδ διηλθεν εισ µαναι+µ και αβεσσαλωµ διεβη τον ιορδανην αυτοσ και πασ ανηρ ισραηλ µετ′ 
αυτου25και τον αµεσσαι+ κατεστησεν αβεσσαλωµ αντι ιωαβ επι τησ δυναµεωσ και αµεσσαι+ υιοσ ανδροσ 
και ονοµα αυτω ιοθορ ο ισραηλιτησ ουτοσ εισηλθεν προσ αβιγαιαν θυγατερα ναασ αδελφην σαρουιασ 
µητροσ ιωαβ26και παρενεβαλεν πασ ισραηλ και αβεσσαλωµ εισ την γην γαλααδ27και εγενετο ηνικα ηλθεν 
δαυιδ εισ µαναι+µ ουεσβι υιοσ ναασ εκ ραββαθ υιων αµµων και µαχιρ υιοσ αµιηλ εκ λωδαβαρ και βερζελλι ο 
γαλααδιτησ εκ ρωγελλιµ28ηνεγκαν δεκα κοιτασ και αµφιταπουσ και λεβητασ δεκα και σκευη κεραµου και 
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πυρουσ και κριθασ και αλευρον και αλφιτον και κυαµον και φακον29και µελι και βουτυρον και προβατα και 
σαφφωθ βοων και προσηνεγκαν τω δαυιδ και τω λαω τω µετ′ αυτου φαγειν οτι ειπαν ο λαοσ πεινων και 
εκλελυµενοσ και διψων εν τη ερηµω 

Chapter 18
1και επεσκεψατο δαυιδ τον λαον τον µετ′ αυτου και κατεστησεν επ′ αυτων χιλιαρχουσ και 
εκατονταρχουσ2και απεστειλεν δαυιδ τον λαον το τριτον εν χειρι ιωαβ και το τριτον εν χειρι αβεσσα υιου 
σαρουιασ αδελφου ιωαβ και το τριτον εν χειρι εθθι του γεθθαιου και ειπεν δαυιδ προσ τον λαον εξελθων 
εξελευσοµαι και γε εγω µεθ′ υµων3και ειπαν ουκ εξελευση οτι εαν φυγη φυγωµεν ου θησουσιν εφ′ ηµασ 
καρδιαν και εαν αποθανωµεν το ηµισυ ηµων ου θησουσιν εφ′ ηµασ καρδιαν οτι συ ωσ ηµεισ δεκα χιλιαδεσ 
και νυν αγαθον οτι εση ηµιν εν τη πολει βοηθεια του βοηθειν4και ειπεν προσ αυτουσ ο βασιλευσ ο εαν αρεση 
εν οφθαλµοισ υµων ποιησω και εστη ο βασιλευσ ανα χειρα τησ πυλησ και πασ ο λαοσ εξεπορευετο εισ 
εκατονταδασ και εισ χιλιαδασ5και ενετειλατο ο βασιλευσ τω ιωαβ και τω αβεσσα και τω εθθι λεγων φεισασθε 
µοι του παιδαριου του αβεσσαλωµ και πασ ο λαοσ ηκουσεν εντελλοµενου του βασιλεωσ πασιν τοισ αρχουσιν 
υπερ αβεσσαλωµ6και εξηλθεν πασ ο λαοσ εισ τον δρυµον εξ εναντιασ ισραηλ και εγενετο ο πολεµοσ εν τω 
δρυµω εφραιµ7και επταισεν εκει ο λαοσ ισραηλ ενωπιον των παιδων δαυιδ και εγενετο η θραυσισ µεγαλη εν τη 
ηµερα εκεινη εικοσι χιλιαδεσ ανδρων8και εγενετο εκει ο πολεµοσ διεσπαρµενοσ επι προσωπον πασησ τησ γησ 
και επλεονασεν ο δρυµοσ του καταφαγειν εκ του λαου υπερ ουσ κατεφαγεν εν τω λαω η µαχαιρα εν τη ηµερα 
εκεινη9και συνηντησεν αβεσσαλωµ ενωπιον των παιδων δαυιδ και αβεσσαλωµ επιβεβηκωσ επι του ηµιονου 
αυτου και εισηλθεν ο ηµιονοσ υπο το δασοσ τησ δρυοσ τησ µεγαλησ και εκρεµασθη η κεφαλη αυτου εν τη 
δρυι και εκρεµασθη ανα µεσον του ουρανου και ανα µεσον τησ γησ και ο ηµιονοσ υποκατω αυτου 
παρηλθεν10και ειδεν ανηρ εισ και ανηγγειλεν ιωαβ και ειπεν ιδου εωρακα τον αβεσσαλωµ κρεµαµενον εν τη 
δρυι11και ειπεν ιωαβ τω ανδρι τω απαγγελλοντι και ιδου εορακασ τι οτι ουκ επαταξασ αυτον εισ την γην και 
εγω αν δεδωκειν σοι δεκα αργυριου και παραζωνην µιαν12ειπεν δε ο ανηρ προσ ιωαβ και εγω ειµι ιστηµι επι 
τασ χειρασ µου χιλιουσ σικλουσ αργυριου ου µη επιβαλω χειρα µου επι τον υιον του βασιλεωσ οτι εν τοισ 
ωσιν ηµων ενετειλατο ο βασιλευσ σοι και αβεσσα και τω εθθι λεγων φυλαξατε µοι το παιδαριον τον 
αβεσσαλωµ13µη ποιησαι εν τη ψυχη αυτου αδικον και πασ ο λογοσ ου λησεται απο του βασιλεωσ και συ 
στηση εξ εναντιασ14και ειπεν ιωαβ τουτο εγω αρξοµαι ουχ ουτωσ µενω ενωπιον σου και ελαβεν ιωαβ τρια 
βελη εν τη χειρι αυτου και ενεπηξεν αυτα εν τη καρδια αβεσσαλωµ ετι αυτου ζωντοσ εν τη καρδια τησ 
δρυοσ15και εκυκλωσαν δεκα παιδαρια αιροντα τα σκευη ιωαβ και επαταξαν τον αβεσσαλωµ και εθανατωσαν 
αυτον16και εσαλπισεν ιωαβ εν κερατινη και απεστρεψεν ο λαοσ του µη διωκειν οπισω ισραηλ οτι εφειδετο 
ιωαβ του λαου17και ελαβεν τον αβεσσαλωµ και ερριψεν αυτον εισ χασµα µεγα εν τω δρυµω εισ τον βοθυνον 
τον µεγαν και εστηλωσεν επ′ αυτον σωρον λιθων µεγαν σφοδρα και πασ ισραηλ εφυγεν ανηρ εισ το σκηνωµα 
αυτου18και αβεσσαλωµ ετι ζων και εστησεν εαυτω την στηλην εν η εληµφθη και εστηλωσεν αυτην λαβειν την 
στηλην την εν τη κοιλαδι του βασιλεωσ οτι ειπεν ουκ εστιν αυτω υιοσ ενεκεν του αναµνησαι το ονοµα αυτου 
και εκαλεσεν την στηλην χειρ αβεσσαλωµ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ19και αχιµαασ υιοσ σαδωκ ειπεν δραµω δη 
και ευαγγελιω τω βασιλει οτι εκρινεν αυτω κυριοσ εκ χειροσ των εχθρων αυτου20και ειπεν αυτω ιωαβ ουκ 
ανηρ ευαγγελιασ συ εν τη ηµερα ταυτη και ευαγγελιη εν ηµερα αλλη εν δε τη ηµερα ταυτη ουκ ευαγγελιη ου 
εινεκεν ο υιοσ του βασιλεωσ απεθανεν21και ειπεν ιωαβ τω χουσι βαδισασ αναγγειλον τω βασιλει οσα ειδεσ 
και προσεκυνησεν χουσι τω ιωαβ και εξηλθεν22και προσεθετο ετι αχιµαασ υιοσ σαδωκ και ειπεν προσ ιωαβ 
και εστω οτι δραµω και γε εγω οπισω του χουσι και ειπεν ιωαβ ινα τι τουτο τρεχεισ υιε µου δευρο ουκ εστιν 
σοι ευαγγελια εισ ωφελειαν πορευοµενω23και ειπεν τι γαρ εαν δραµουµαι και ειπεν αυτω ιωαβ δραµε και 
εδραµεν αχιµαασ οδον την του κεχαρ και υπερεβη τον χουσι24και δαυιδ εκαθητο ανα µεσον των δυο πυλων 
και επορευθη ο σκοποσ εισ το δωµα τησ πυλησ προσ το τειχοσ και επηρεν τουσ οφθαλµουσ αυτου και ειδεν 
και ιδου ανηρ τρεχων µονοσ ενωπιον αυτου25και ανεβοησεν ο σκοποσ και απηγγειλεν τω βασιλει και ειπεν ο 
βασιλευσ ει µονοσ εστιν ευαγγελια εν τω στοµατι αυτου και επορευετο πορευοµενοσ και εγγιζων26και ειδεν ο 
σκοποσ ανδρα ετερον τρεχοντα και εβοησεν ο σκοποσ προσ τη πυλη και ειπεν ιδου ανηρ ετεροσ τρεχων µονοσ 
και ειπεν ο βασιλευσ και γε ουτοσ ευαγγελιζοµενοσ27και ειπεν ο σκοποσ εγω ορω τον δροµον του πρωτου ωσ 
δροµον αχιµαασ υιου σαδωκ και ειπεν ο βασιλευσ ανηρ αγαθοσ ουτοσ και γε εισ ευαγγελιαν αγαθην 
ελευσεται28και εβοησεν αχιµαασ και ειπεν προσ τον βασιλεα ειρηνη και προσεκυνησεν τω βασιλει επι 

http://spindleworks.com/septuagint/2Samuel.htm (16 of 23) [23/08/2004 04:53:28 p.m.]



2Samuel - Septuagint

προσωπον αυτου επι την γην και ειπεν ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ σου οσ απεκλεισεν τουσ ανδρασ τουσ 
µισουντασ την χειρα αυτων εν τω κυριω µου τω βασιλει29και ειπεν ο βασιλευσ ειρηνη τω παιδαριω τω 
αβεσσαλωµ και ειπεν αχιµαασ ειδον το πληθοσ το µεγα του αποστειλαι τον δουλον του βασιλεωσ ιωαβ και 
τον δουλον σου και ουκ εγνων τι εκει30και ειπεν ο βασιλευσ επιστρεψον στηλωθητι ωδε και επεστραφη και 
εστη31και ιδου ο χουσι παρεγενετο και ειπεν τω βασιλει ευαγγελισθητω ο κυριοσ µου ο βασιλευσ οτι εκρινεν 
σοι κυριοσ σηµερον εκ χειροσ παντων των επεγειροµενων επι σε32και ειπεν ο βασιλευσ προσ τον χουσι ει 
ειρηνη τω παιδαριω τω αβεσσαλωµ και ειπεν ο χουσι γενοιντο ωσ το παιδαριον οι εχθροι του κυριου µου του 
βασιλεωσ και παντεσ οσοι επανεστησαν επ′ αυτον εισ κακα 

Chapter 19
1και εταραχθη ο βασιλευσ και ανεβη εισ το υπερωον τησ πυλησ και εκλαυσεν και ουτωσ ειπεν εν τω 
πορευεσθαι αυτον υιε µου αβεσσαλωµ υιε µου υιε µου αβεσσαλωµ τισ δωη τον θανατον µου αντι σου εγω 
αντι σου αβεσσαλωµ υιε µου υιε µου2και ανηγγελη τω ιωαβ λεγοντεσ ιδου ο βασιλευσ κλαιει και πενθει επι 
αβεσσαλωµ3και εγενετο η σωτηρια εν τη ηµερα εκεινη εισ πενθοσ παντι τω λαω οτι ηκουσεν ο λαοσ εν τη 
ηµερα εκεινη λεγων οτι λυπειται ο βασιλευσ επι τω υιω αυτου4και διεκλεπτετο ο λαοσ εν τη ηµερα εκεινη του 
εισελθειν εισ την πολιν καθωσ διακλεπτεται ο λαοσ οι αισχυνοµενοι εν τω αυτουσ φευγειν εν τω πολεµω5και ο 
βασιλευσ εκρυψεν το προσωπον αυτου και εκραξεν ο βασιλευσ φωνη µεγαλη λεγων υιε µου αβεσσαλωµ 
αβεσσαλωµ υιε µου6και εισηλθεν ιωαβ προσ τον βασιλεα εισ τον οικον και ειπεν κατησχυνασ σηµερον το 
προσωπον παντων των δουλων σου των εξαιρουµενων σε σηµερον και την ψυχην των υιων σου και των 
θυγατερων σου και την ψυχην των γυναικων σου και των παλλακων σου7του αγαπαν τουσ µισουντασ σε και 
µισειν τουσ αγαπωντασ σε και ανηγγειλασ σηµερον οτι ουκ εισιν οι αρχοντεσ σου ουδε παιδεσ οτι εγνωκα 
σηµερον οτι ει αβεσσαλωµ εζη παντεσ ηµεισ σηµερον νεκροι οτι τοτε το ευθεσ ην εν οφθαλµοισ σου8και νυν 
αναστασ εξελθε και λαλησον εισ την καρδιαν των δουλων σου οτι εν κυριω ωµοσα οτι ει µη εκπορευση 
σηµερον ει αυλισθησεται ανηρ µετα σου την νυκτα ταυτην και επιγνωθι σεαυτω και κακον σοι τουτο υπερ 
παν το κακον το επελθον σοι εκ νεοτητοσ σου εωσ του νυν9και ανεστη ο βασιλευσ και εκαθισεν εν τη πυλη 
και πασ ο λαοσ ανηγγειλαν λεγοντεσ ιδου ο βασιλευσ καθηται εν τη πυλη και εισηλθεν πασ ο λαοσ κατα 
προσωπον του βασιλεωσ και ισραηλ εφυγεν ανηρ εισ τα σκηνωµατα αυτου10και ην πασ ο λαοσ κρινοµενοσ εν 
πασαισ φυλαισ ισραηλ λεγοντεσ ο βασιλευσ δαυιδ ερρυσατο ηµασ απο παντων των εχθρων ηµων και αυτοσ 
εξειλατο ηµασ εκ χειροσ αλλοφυλων και νυν πεφευγεν απο τησ γησ και απο τησ βασιλειασ αυτου απο 
αβεσσαλωµ11και αβεσσαλωµ ον εχρισαµεν εφ′ ηµων απεθανεν εν τω πολεµω και νυν ινα τι υµεισ κωφευετε 
του επιστρεψαι τον βασιλεα και το ρηµα παντοσ ισραηλ ηλθεν προσ τον βασιλεα12και ο βασιλευσ δαυιδ 
απεστειλεν προσ σαδωκ και προσ αβιαθαρ τουσ ιερεισ λεγων λαλησατε προσ τουσ πρεσβυτερουσ ιουδα 
λεγοντεσ ινα τι γινεσθε εσχατοι του επιστρεψαι τον βασιλεα εισ τον οικον αυτου και λογοσ παντοσ ισραηλ 
ηλθεν προσ τον βασιλεα13αδελφοι µου υµεισ οστα µου και σαρκεσ µου υµεισ και ινα τι γινεσθε εσχατοι του 
επιστρεψαι τον βασιλεα εισ τον οικον αυτου14και τω αµεσσαι+ ερειτε ουχι οστουν µου και σαρξ µου συ και 
νυν ταδε ποιησαι µοι ο θεοσ και ταδε προσθειη ει µη αρχων δυναµεωσ εση ενωπιον εµου πασασ τασ ηµερασ 
αντι ιωαβ15και εκλινεν την καρδιαν παντοσ ανδροσ ιουδα ωσ ανδροσ ενοσ και απεστειλαν προσ τον βασιλεα 
λεγοντεσ επιστραφητι συ και παντεσ οι δουλοι σου16και επεστρεψεν ο βασιλευσ και ηλθεν εωσ του ιορδανου 
και ανδρεσ ιουδα ηλθαν εισ γαλγαλα του πορευεσθαι εισ απαντην του βασιλεωσ διαβιβασαι τον βασιλεα τον 
ιορδανην17και εταχυνεν σεµει+ υιοσ γηρα υιου του ιεµενι εκ βαουριµ και κατεβη µετα ανδροσ ιουδα εισ 
απαντην του βασιλεωσ δαυιδ18και χιλιοι ανδρεσ µετ′ αυτου εκ του βενιαµιν και σιβα το παιδαριον του οικου 
σαουλ και δεκα πεντε υιοι αυτου µετ′ αυτου και εικοσι δουλοι αυτου µετ′ αυτου και κατευθυναν τον 
ιορδανην εµπροσθεν του βασιλεωσ19και ελειτουργησαν την λειτουργιαν του διαβιβασαι τον βασιλεα και 
διεβη η διαβασισ εξεγειραι τον οικον του βασιλεωσ και του ποιησαι το ευθεσ εν οφθαλµοισ αυτου και σεµει+ 
υιοσ γηρα επεσεν επι προσωπον αυτου ενωπιον του βασιλεωσ διαβαινοντοσ αυτου τον ιορδανην20και ειπεν 
προσ τον βασιλεα µη διαλογισασθω ο κυριοσ µου ανοµιαν και µη µνησθησ οσα ηδικησεν ο παισ σου εν τη 
ηµερα η ο κυριοσ µου ο βασιλευσ εξεπορευετο εξ ιερουσαληµ του θεσθαι τον βασιλεα εισ την καρδιαν 
αυτου21οτι εγνω ο δουλοσ σου οτι εγω ηµαρτον και ιδου εγω ηλθον σηµερον προτεροσ παντοσ οικου ιωσηφ 
του καταβηναι εισ απαντην του κυριου µου του βασιλεωσ22και απεκριθη αβεσσα υιοσ σαρουιασ και ειπεν µη 
αντι τουτου ου θανατωθησεται σεµει+ οτι κατηρασατο τον χριστον κυριου23και ειπεν δαυιδ τι εµοι και υµιν 
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υιοι σαρουιασ οτι γινεσθε µοι σηµερον εισ επιβουλον σηµερον ου θανατωθησεται τισ ανηρ εξ ισραηλ οτι ουκ 
οιδα ει σηµερον βασιλευω εγω επι τον ισραηλ24και ειπεν ο βασιλευσ προσ σεµει+ ου µη αποθανησ και ωµοσεν 
αυτω ο βασιλευσ25και µεµφιβοσθε υιοσ ιωναθαν υιου σαουλ κατεβη εισ απαντην του βασιλεωσ και ουκ 
εθεραπευσεν τουσ ποδασ αυτου ουδε ωνυχισατο ουδε εποιησεν τον µυστακα αυτου και τα ιµατια αυτου ουκ 
επλυνεν απο τησ ηµερασ ησ απηλθεν ο βασιλευσ εωσ τησ ηµερασ ησ αυτοσ παρεγενετο εν ειρηνη26και 
εγενετο οτε εισηλθεν εισ ιερουσαληµ εισ απαντησιν του βασιλεωσ και ειπεν αυτω ο βασιλευσ τι οτι ουκ 
επορευθησ µετ′ εµου µεµφιβοσθε27και ειπεν προσ αυτον µεµφιβοσθε κυριε µου βασιλευ ο δουλοσ µου 
παρελογισατο µε οτι ειπεν ο παισ σου αυτω επισαξον µοι την ονον και επιβω επ′ αυτην και πορευσοµαι µετα 
του βασιλεωσ οτι χωλοσ ο δουλοσ σου28και µεθωδευσεν εν τω δουλω σου προσ τον κυριον µου τον βασιλεα 
και ο κυριοσ µου ο βασιλευσ ωσ αγγελοσ του θεου και ποιησον το αγαθον εν οφθαλµοισ σου29οτι ουκ ην πασ 
ο οικοσ του πατροσ µου αλλ′ η οτι ανδρεσ θανατου τω κυριω µου τω βασιλει και εθηκασ τον δουλον σου εν 
τοισ εσθιουσιν την τραπεζαν σου και τι εστιν µοι ετι δικαιωµα και του κεκραγεναι µε ετι προσ τον 
βασιλεα30και ειπεν αυτω ο βασιλευσ ινα τι λαλεισ ετι τουσ λογουσ σου ειπον συ και σιβα διελεισθε τον 
αγρον31και ειπεν µεµφιβοσθε προσ τον βασιλεα και γε τα παντα λαβετω µετα το παραγενεσθαι τον κυριον µου 
τον βασιλεα εν ειρηνη εισ τον οικον αυτου32και βερζελλι ο γαλααδιτησ κατεβη εκ ρωγελλιµ και διεβη µετα 
του βασιλεωσ τον ιορδανην εκπεµψαι αυτον τον ιορδανην33και βερζελλι ανηρ πρεσβυτεροσ σφοδρα υιοσ 
ογδοηκοντα ετων και αυτοσ διεθρεψεν τον βασιλεα εν τω οικειν αυτον εν µαναι+µ οτι ανηρ µεγασ εστιν 
σφοδρα34και ειπεν ο βασιλευσ προσ βερζελλι συ διαβηση µετ′ εµου και διαθρεψω το γηρασ σου µετ′ εµου εν 
ιερουσαληµ35και ειπεν βερζελλι προσ τον βασιλεα ποσαι ηµεραι ετων ζωησ µου οτι αναβησοµαι µετα του 
βασιλεωσ εισ ιερουσαληµ36υιοσ ογδοηκοντα ετων εγω ειµι σηµερον µη γνωσοµαι ανα µεσον αγαθου και 
κακου η γευσεται ο δουλοσ σου ετι ο φαγοµαι η πιοµαι η ακουσοµαι ετι φωνην αδοντων και αδουσων ινα τι 
εσται ετι ο δουλοσ σου εισ φορτιον επι τον κυριον µου τον βασιλεα37ωσ βραχυ διαβησεται ο δουλοσ σου τον 
ιορδανην µετα του βασιλεωσ και ινα τι ανταποδιδωσιν µοι ο βασιλευσ την ανταποδοσιν ταυτην38καθισατω 
δη ο δουλοσ σου και αποθανουµαι εν τη πολει µου παρα τω ταφω του πατροσ µου και τησ µητροσ µου και 
ιδου ο δουλοσ σου χαµααµ διαβησεται µετα του κυριου µου του βασιλεωσ και ποιησον αυτω το αγαθον εν 
οφθαλµοισ σου39και ειπεν ο βασιλευσ µετ′ εµου διαβητω χαµααµ καγω ποιησω αυτω το αγαθον εν οφθαλµοισ 
σου και παντα οσα εκλεξη επ′ εµοι ποιησω σοι40και διεβη πασ ο λαοσ τον ιορδανην και ο βασιλευσ διεβη και 
κατεφιλησεν ο βασιλευσ τον βερζελλι και ευλογησεν αυτον και επεστρεψεν εισ τον τοπον αυτου41και διεβη ο 
βασιλευσ εισ γαλγαλα και χαµααµ διεβη µετ′ αυτου και πασ ο λαοσ ιουδα διαβαινοντεσ µετα του βασιλεωσ 
και γε το ηµισυ του λαου ισραηλ42και ιδου πασ ανηρ ισραηλ παρεγενοντο προσ τον βασιλεα και ειπον προσ 
τον βασιλεα τι οτι εκλεψαν σε οι αδελφοι ηµων ανηρ ιουδα και διεβιβασαν τον βασιλεα και τον οικον αυτου 
τον ιορδανην και παντεσ ανδρεσ δαυιδ µετ′ αυτου43και απεκριθη πασ ανηρ ιουδα προσ ανδρα ισραηλ και 
ειπαν διοτι εγγιζει προσ µε ο βασιλευσ και ινα τι ουτωσ εθυµωθησ περι του λογου τουτου µη βρωσει εφαγαµεν 
εκ του βασιλεωσ η δοµα εδωκεν η αρσιν ηρεν ηµιν44και απεκριθη ανηρ ισραηλ τω ανδρι ιουδα και ειπεν δεκα 
χειρεσ µοι εν τω βασιλει και πρωτοτοκοσ εγω η συ και γε εν τω δαυιδ ειµι υπερ σε και ινα τι τουτο υβρισασ µε 
και ουκ ελογισθη ο λογοσ µου πρωτοσ µοι του επιστρεψαι τον βασιλεα εµοι και εσκληρυνθη ο λογοσ ανδροσ 
ιουδα υπερ τον λογον ανδροσ ισραηλ 

Chapter 20
1και εκει επικαλουµενοσ υιοσ παρανοµοσ και ονοµα αυτω σαβεε υιοσ βοχορι ανηρ ο ιεµενι και εσαλπισεν εν 
τη κερατινη και ειπεν ουκ εστιν ηµιν µερισ εν δαυιδ ουδε κληρονοµια ηµιν εν τω υιω ιεσσαι ανηρ εισ τα 
σκηνωµατα σου ισραηλ2και ανεβη πασ ανηρ ισραηλ απο οπισθεν δαυιδ οπισω σαβεε υιου βοχορι και ανηρ 
ιουδα εκολληθη τω βασιλει αυτων απο του ιορδανου και εωσ ιερουσαληµ3και εισηλθεν δαυιδ εισ τον οικον 
αυτου εισ ιερουσαληµ και ελαβεν ο βασιλευσ τασ δεκα γυναικασ τασ παλλακασ αυτου ασ αφηκεν φυλασσειν 
τον οικον και εδωκεν αυτασ εν οικω φυλακησ και διεθρεψεν αυτασ και προσ αυτασ ουκ εισηλθεν και ησαν 
συνεχοµεναι εωσ ηµερασ θανατου αυτων χηραι ζωσαι4και ειπεν ο βασιλευσ προσ αµεσσαι+ βοησον µοι τον 
ανδρα ιουδα τρεισ ηµερασ συ δε αυτου στηθι5και επορευθη αµεσσαι+ του βοησαι τον ιουδαν και εχρονισεν 
απο του καιρου ου εταξατο αυτω δαυιδ6και ειπεν δαυιδ προσ αβεσσα νυν κακοποιησει ηµασ σαβεε υιοσ 
βοχορι υπερ αβεσσαλωµ και νυν συ λαβε µετα σεαυτου τουσ παιδασ του κυριου σου και καταδιωξον οπισω 
αυτου µηποτε εαυτω ευρη πολεισ οχυρασ και σκιασει τουσ οφθαλµουσ ηµων7και εξηλθον οπισω αυτου οι 
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ανδρεσ ιωαβ και ο χερεθθι και ο φελεθθι και παντεσ οι δυνατοι και εξηλθαν εξ ιερουσαληµ διωξαι οπισω 
σαβεε υιου βοχορι8και αυτοι παρα τω λιθω τω µεγαλω τω εν γαβαων και αµεσσαι+ εισηλθεν εµπροσθεν αυτων 
και ιωαβ περιεζωσµενοσ µανδυαν το ενδυµα αυτου και επ′ αυτω περιεζωσµενοσ µαχαιραν εζευγµενην επι τησ 
οσφυοσ αυτου εν κολεω αυτησ και η µαχαιρα εξηλθεν και επεσεν9και ειπεν ιωαβ τω αµεσσαι+ ει υγιαινεισ συ 
αδελφε και εκρατησεν η χειρ η δεξια ιωαβ του πωγωνοσ αµεσσαι+ του καταφιλησαι αυτον10και αµεσσαι+ ουκ 
εφυλαξατο την µαχαιραν την εν τη χειρι ιωαβ και επαισεν αυτον εν αυτη ιωαβ εισ την ψοαν και εξεχυθη η 
κοιλια αυτου εισ την γην και ουκ εδευτερωσεν αυτω και απεθανεν και ιωαβ και αβεσσα ο αδελφοσ αυτου 
εδιωξεν οπισω σαβεε υιου βοχορι11και ανηρ εστη επ′ αυτον των παιδαριων ιωαβ και ειπεν τισ ο βουλοµενοσ 
ιωαβ και τισ του δαυιδ οπισω ιωαβ12και αµεσσαι+ πεφυρµενοσ εν τω αιµατι εν µεσω τησ τριβου και ειδεν ο 
ανηρ οτι ειστηκει πασ ο λαοσ και απεστρεψεν τον αµεσσαι+ εκ τησ τριβου εισ αγρον και επερριψεν επ′ αυτον 
ιµατιον καθοτι ειδεν παντα τον ερχοµενον επ′ αυτον εστηκοτα13ηνικα δε εφθασεν εκ τησ τριβου παρηλθεν 
πασ ανηρ ισραηλ οπισω ιωαβ του διωξαι οπισω σαβεε υιου βοχορι14και διηλθεν εν πασαισ φυλαισ ισραηλ εισ 
αβελ και εισ βαιθµαχα και παντεσ εν χαρρι και εξεκκλησιασθησαν και ηλθον κατοπισθεν αυτου15και 
παρεγενηθησαν και επολιορκουν επ′ αυτον την αβελ και την βαιθµαχα και εξεχεαν προσχωµα προσ την πολιν 
και εστη εν τω προτειχισµατι και πασ ο λαοσ ο µετα ιωαβ ενοουσαν καταβαλειν το τειχοσ16και εβοησεν γυνη 
σοφη εκ του τειχουσ και ειπεν ακουσατε ακουσατε ειπατε δη προσ ιωαβ εγγισον εωσ ωδε και λαλησω προσ 
αυτον17και προσηγγισεν προσ αυτην και ειπεν η γυνη ει συ ει ιωαβ ο δε ειπεν εγω ειπεν δε αυτω ακουσον τουσ 
λογουσ τησ δουλησ σου και ειπεν ιωαβ ακουω εγω ειµι18και ειπεν λεγουσα λογον ελαλησαν εν πρωτοισ 
λεγοντεσ ηρωτηµενοσ ηρωτηθη εν τη αβελ και εν δαν ει εξελιπον α εθεντο οι πιστοι του ισραηλ ερωτωντεσ 
επερωτησουσιν εν αβελ και ουτωσ ει εξελιπον19εγω ειµι ειρηνικα των στηριγµατων ισραηλ συ δε ζητεισ 
θανατωσαι πολιν και µητροπολιν εν ισραηλ ινα τι καταποντιζεισ κληρονοµιαν κυριου20και απεκριθη ιωαβ 
και ειπεν ιλεωσ µοι ιλεωσ µοι ει καταποντιω και ει διαφθερω21ουχ ουτοσ ο λογοσ οτι ανηρ εξ ορουσ εφραιµ 
σαβεε υιοσ βοχορι ονοµα αυτου και επηρεν την χειρα αυτου επι τον βασιλεα δαυιδ δοτε αυτον µοι µονον και 
απελευσοµαι απανωθεν τησ πολεωσ και ειπεν η γυνη προσ ιωαβ ιδου η κεφαλη αυτου ριφησεται προσ σε δια 
του τειχουσ22και εισηλθεν η γυνη προσ παντα τον λαον και ελαλησεν προσ πασαν την πολιν εν τη σοφια 
αυτησ και αφειλεν την κεφαλην σαβεε υιου βοχορι και εβαλεν προσ ιωαβ και εσαλπισεν εν κερατινη και 
διεσπαρησαν απο τησ πολεωσ ανηρ εισ τα σκηνωµατα αυτου και ιωαβ απεστρεψεν εισ ιερουσαληµ προσ τον 
βασιλεα23και ιωαβ προσ παση τη δυναµει ισραηλ και βαναιασ υιοσ ιωδαε επι του χερεθθι και επι του 
φελεθθι24και αδωνιραµ επι του φορου και ιωσαφατ υιοσ αχιλουθ αναµιµνησκων25και σουσα γραµµατευσ και 
σαδωκ και αβιαθαρ ιερεισ26και γε ιρασ ο ιαριν ην ιερευσ του δαυιδ 

Chapter 21
1και εγενετο λιµοσ εν ταισ ηµεραισ δαυιδ τρια ετη ενιαυτοσ εχοµενοσ ενιαυτου και εζητησεν δαυιδ το 
προσωπον του κυριου και ειπεν κυριοσ επι σαουλ και επι τον οικον αυτου αδικια δια το αυτον θανατω 
αιµατων περι ου εθανατωσεν τουσ γαβαωνιτασ2και εκαλεσεν ο βασιλευσ δαυιδ τουσ γαβαωνιτασ και ειπεν 
προσ αυτουσ και οι γαβαωνιται ουχ υιοι ισραηλ εισιν οτι αλλ′ η εκ του λειµµατοσ του αµορραιου και οι υιοι 
ισραηλ ωµοσαν αυτοισ και εζητησεν σαουλ παταξαι αυτουσ εν τω ζηλωσαι αυτον τουσ υιουσ ισραηλ και 
ιουδα3και ειπεν δαυιδ προσ τουσ γαβαωνιτασ τι ποιησω υµιν και εν τινι εξιλασοµαι και ευλογησετε την 
κληρονοµιαν κυριου4και ειπαν αυτω οι γαβαωνιται ουκ εστιν ηµιν αργυριον και χρυσιον µετα σαουλ και 
µετα του οικου αυτου και ουκ εστιν ηµιν ανηρ θανατωσαι εν ισραηλ και ειπεν τι υµεισ λεγετε και ποιησω 
υµιν5και ειπαν προσ τον βασιλεα ο ανηρ συνετελεσεν εφ′ ηµασ και εδιωξεν ηµασ οσ παρελογισατο 
εξολεθρευσαι ηµασ αφανισωµεν αυτον του µη εσταναι αυτον εν παντι οριω ισραηλ6δοτω ηµιν επτα ανδρασ 
εκ των υιων αυτου και εξηλιασωµεν αυτουσ τω κυριω εν γαβαων σαουλ εκλεκτουσ κυριου και ειπεν ο 
βασιλευσ εγω δωσω7και εφεισατο ο βασιλευσ επι µεµφιβοσθε υιον ιωναθαν υιου σαουλ δια τον ορκον κυριου 
τον ανα µεσον αυτων ανα µεσον δαυιδ και ανα µεσον ιωναθαν υιου σαουλ8και ελαβεν ο βασιλευσ τουσ δυο 
υιουσ ρεσφα θυγατροσ αια ουσ ετεκεν τω σαουλ τον ερµωνι και τον µεµφιβοσθε και τουσ πεντε υιουσ µιχολ 
θυγατροσ σαουλ ουσ ετεκεν τω εσριηλ υιω βερζελλι τω µοουλαθι9και εδωκεν αυτουσ εν χειρι των γαβαωνιτων 
και εξηλιασαν αυτουσ εν τω ορει εναντι κυριου και επεσαν οι επτα αυτοι επι το αυτο και αυτοι δε 
εθανατωθησαν εν ηµεραισ θερισµου εν πρωτοισ εν αρχη θερισµου κριθων10και ελαβεν ρεσφα θυγατηρ αια 
τον σακκον και επηξεν αυτη προσ την πετραν εν αρχη θερισµου κριθων εωσ εσταξεν επ′ αυτουσ υδωρ εκ του 
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ουρανου και ουκ εδωκεν τα πετεινα του ουρανου καταπαυσαι επ′ αυτουσ ηµερασ και τα θηρια του αγρου 
νυκτοσ11και απηγγελη τω δαυιδ οσα εποιησεν ρεσφα θυγατηρ αια παλλακη σαουλ και εξελυθησαν και 
κατελαβεν αυτουσ δαν υιοσ ιωα εκ των απογονων των γιγαντων12και επορευθη δαυιδ και ελαβεν τα οστα 
σαουλ και τα οστα ιωναθαν του υιου αυτου παρα των ανδρων υιων ιαβισ γαλααδ οι εκλεψαν αυτουσ εκ τησ 
πλατειασ βαιθσαν οτι εστησαν αυτουσ εκει οι αλλοφυλοι εν ηµερα η επαταξαν οι αλλοφυλοι τον σαουλ εν 
γελβουε13και ανηνεγκεν εκειθεν τα οστα σαουλ και τα οστα ιωναθαν του υιου αυτου και συνηγαγεν τα οστα 
των εξηλιασµενων14και εθαψαν τα οστα σαουλ και τα οστα ιωναθαν του υιου αυτου και των ηλιασθεντων εν 
γη βενιαµιν εν τη πλευρα εν τω ταφω κισ του πατροσ αυτου και εποιησαν παντα οσα ενετειλατο ο βασιλευσ 
και επηκουσεν ο θεοσ τη γη µετα ταυτα15και εγενηθη ετι πολεµοσ τοισ αλλοφυλοισ µετα ισραηλ και κατεβη 
δαυιδ και οι παιδεσ αυτου µετ′ αυτου και επολεµησαν µετα των αλλοφυλων και εξελυθη δαυιδ16και ιεσβι οσ 
ην εν τοισ εκγονοισ του ραφα και ο σταθµοσ του δορατοσ αυτου τριακοσιων σικλων ολκη χαλκου και αυτοσ 
περιεζωσµενοσ κορυνην και διενοειτο παταξαι τον δαυιδ17και εβοηθησεν αυτω αβεσσα υιοσ σαρουιασ και 
επαταξεν τον αλλοφυλον και εθανατωσεν αυτον τοτε ωµοσαν οι ανδρεσ δαυιδ λεγοντεσ ουκ εξελευση ετι µεθ′ 
ηµων εισ πολεµον και ου µη σβεσησ τον λυχνον ισραηλ18και εγενηθη µετα ταυτα ετι πολεµοσ εν γεθ µετα των 
αλλοφυλων τοτε επαταξεν σεβοχα ο αστατωθι τον σεφ τον εν τοισ εκγονοισ του ραφα19και εγενετο ο πολεµοσ 
εν γοβ µετα των αλλοφυλων και επαταξεν ελεαναν υιοσ αριωργιµ ο βαιθλεεµιτησ τον γολιαθ τον γεθθαιον και 
το ξυλον του δορατοσ αυτου ωσ αντιον υφαινοντων20και εγενετο ετι πολεµοσ εν γεθ και ην ανηρ µαδων και οι 
δακτυλοι των χειρων αυτου και οι δακτυλοι των ποδων αυτου εξ και εξ εικοσι τεσσαρεσ αριθµω και γε αυτοσ 
ετεχθη τω ραφα21και ωνειδισεν τον ισραηλ και επαταξεν αυτον ιωναθαν υιοσ σεµει+ αδελφου δαυιδ22οι 
τεσσαρεσ ουτοι ετεχθησαν απογονοι των γιγαντων εν γεθ τω ραφα οικοσ και επεσαν εν χειρι δαυιδ και εν χειρι 
των δουλων αυτου 

Chapter 22
1και ελαλησεν δαυιδ τω κυριω τουσ λογουσ τησ ωδησ ταυτησ εν η ηµερα εξειλατο αυτον κυριοσ εκ χειροσ 
παντων των εχθρων αυτου και εκ χειροσ σαουλ2και ειπεν κυριε πετρα µου και οχυρωµα µου και 
εξαιρουµενοσ µε εµοι3ο θεοσ µου φυλαξ εσται µου πεποιθωσ εσοµαι επ′ αυτω υπερασπιστησ µου και κερασ 
σωτηριασ µου αντιληµπτωρ µου και καταφυγη µου σωτηριασ µου εξ αδικου σωσεισ µε4αινετον επικαλεσοµαι 
κυριον και εκ των εχθρων µου σωθησοµαι5οτι περιεσχον µε συντριµµοι θανατου χειµαρροι ανοµιασ 
εθαµβησαν µε6ωδινεσ θανατου εκυκλωσαν µε προεφθασαν µε σκληροτητεσ θανατου7εν τω θλιβεσθαι µε 
επικαλεσοµαι κυριον και προσ τον θεον µου βοησοµαι και επακουσεται εκ ναου αυτου φωνησ µου και η 
κραυγη µου εν τοισ ωσιν αυτου8και εταραχθη και εσεισθη η γη και τα θεµελια του ουρανου συνεταραχθησαν 
και εσπαραχθησαν οτι εθυµωθη κυριοσ αυτοισ9ανεβη καπνοσ εν τη οργη αυτου και πυρ εκ στοµατοσ αυτου 
κατεδεται ανθρακεσ εξεκαυθησαν απ′ αυτου10και εκλινεν ουρανουσ και κατεβη και γνοφοσ υποκατω των 
ποδων αυτου11και επεκαθισεν επι χερουβιν και επετασθη και ωφθη επι πτερυγων ανεµου12και εθετο σκοτοσ 
αποκρυφην αυτου κυκλω αυτου η σκηνη αυτου σκοτοσ υδατων επαχυνεν εν νεφελαισ αεροσ13απο του 
φεγγουσ εναντιον αυτου εξεκαυθησαν ανθρακεσ πυροσ14εβροντησεν εξ ουρανου κυριοσ και ο υψιστοσ 
εδωκεν φωνην αυτου15και απεστειλεν βελη και εσκορπισεν αυτουσ αστραπην και εξεστησεν αυτουσ16και 
ωφθησαν αφεσεισ θαλασσησ και απεκαλυφθη θεµελια τησ οικουµενησ εν τη επιτιµησει κυριου απο πνοησ 
πνευµατοσ θυµου αυτου17απεστειλεν εξ υψουσ και ελαβεν µε ειλκυσεν µε εξ υδατων πολλων18ερρυσατο µε εξ 
εχθρων µου ισχυοσ εκ των µισουντων µε οτι εκραταιωθησαν υπερ εµε19προεφθασαν µε εν ηµερα θλιψεωσ µου 
και εγενετο κυριοσ επιστηριγµα µου20και εξηγαγεν µε εισ πλατυσµον και εξειλατο µε οτι ευδοκησεν εν 
εµοι21και ανταπεδωκεν µοι κυριοσ κατα την δικαιοσυνην µου κατα την καθαριοτητα των χειρων µου 
ανταπεδωκεν µοι22οτι εφυλαξα οδουσ κυριου και ουκ ησεβησα απο του θεου µου23οτι παντα τα κριµατα 
αυτου κατεναντιον µου και τα δικαιωµατα αυτου ουκ απεστην απ′ αυτων24και εσοµαι αµωµοσ αυτω και 
προφυλαξοµαι απο τησ ανοµιασ µου25και αποδωσει µοι κυριοσ κατα την δικαιοσυνην µου και κατα την 
καθαριοτητα των χειρων µου ενωπιον των οφθαλµων αυτου26µετα οσιου οσιωθηση και µετα ανδροσ τελειου 
τελειωθηση27και µετα εκλεκτου εκλεκτοσ εση και µετα στρεβλου στρεβλωθηση28και τον λαον τον πτωχον 
σωσεισ και οφθαλµουσ επι µετεωρων ταπεινωσεισ29οτι συ ο λυχνοσ µου κυριε και κυριοσ εκλαµψει µοι το 
σκοτοσ µου30οτι εν σοι δραµουµαι µονοζωνοσ και εν τω θεω µου υπερβησοµαι τειχοσ31ο ισχυροσ αµωµοσ η 
οδοσ αυτου το ρηµα κυριου κραταιον πεπυρωµενον υπερασπιστησ εστιν πασιν τοισ πεποιθοσιν επ′ αυτω32τισ 
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ισχυροσ πλην κυριου και τισ κτιστησ εσται πλην του θεου ηµων33ο ισχυροσ ο κραταιων µε δυναµει και 
εξετιναξεν αµωµον την οδον µου34τιθεισ τουσ ποδασ µου ωσ ελαφων και επι τα υψη ιστων µε35διδασκων 
χειρασ µου εισ πολεµον και καταξασ τοξον χαλκουν εν βραχιονι µου36και εδωκασ µοι υπερασπισµον 
σωτηριασ µου και η υπακοη σου επληθυνεν µε37εισ πλατυσµον εισ τα διαβηµατα µου υποκατω µου και ουκ 
εσαλευθησαν τα σκελη µου38διωξω εχθρουσ µου και αφανιω αυτουσ και ουκ αναστρεψω εωσ συντελεσω 
αυτουσ39και θλασω αυτουσ και ουκ αναστησονται και πεσουνται υπο τουσ ποδασ µου40και ενισχυσεισ µε 
δυναµει εισ πολεµον καµψεισ τουσ επανιστανοµενουσ µοι υποκατω µου41και τουσ εχθρουσ µου εδωκασ µοι 
νωτον τουσ µισουντασ µε και εθανατωσασ αυτουσ42βοησονται και ουκ εστιν βοηθοσ προσ κυριον και ουχ 
υπηκουσεν αυτων43και ελεανα αυτουσ ωσ χουν γησ ωσ πηλον εξοδων ελεπτυνα αυτουσ44και ρυση µε εκ 
µαχησ λαων φυλαξεισ µε εισ κεφαλην εθνων λαοσ ον ουκ εγνων εδουλευσαν µοι45υιοι αλλοτριοι εψευσαντο 
µοι εισ ακοην ωτιου ηκουσαν µου46υιοι αλλοτριοι απορριφησονται και σφαλουσιν εκ των συγκλεισµων 
αυτων47ζη κυριοσ και ευλογητοσ ο φυλαξ µου και υψωθησεται ο θεοσ µου ο φυλαξ τησ σωτηριασ 
µου48ισχυροσ κυριοσ ο διδουσ εκδικησεισ εµοι παιδευων λαουσ υποκατω µου49και εξαγων µε εξ εχθρων µου 
και εκ των επεγειροµενων µοι υψωσεισ µε εξ ανδροσ αδικηµατων ρυση µε50δια τουτο εξοµολογησοµαι σοι 
κυριε εν τοισ εθνεσιν και εν τω ονοµατι σου ψαλω51µεγαλυνων σωτηριασ βασιλεωσ αυτου και ποιων ελεοσ τω 
χριστω αυτου τω δαυιδ και τω σπερµατι αυτου εωσ αιωνοσ 

Chapter 23
1και ουτοι οι λογοι δαυιδ οι εσχατοι πιστοσ δαυιδ υιοσ ιεσσαι και πιστοσ ανηρ ον ανεστησεν κυριοσ επι 
χριστον θεου ιακωβ και ευπρεπεισ ψαλµοι ισραηλ2πνευµα κυριου ελαλησεν εν εµοι και ο λογοσ αυτου επι 
γλωσσησ µου3λεγει ο θεοσ ισραηλ εµοι ελαλησεν φυλαξ ισραηλ παραβολην ειπον εν ανθρωπω πωσ 
κραταιωσητε φοβον θεου4και εν θεω φωτι πρωιασ ανατειλαι ηλιοσ το πρωι ου παρηλθεν εκ φεγγουσ και ωσ εξ 
υετου χλοησ απο γησ5ου γαρ ουτωσ ο οικοσ µου µετα ισχυρου διαθηκην γαρ αιωνιον εθετο µοι ετοιµην εν 
παντι καιρω πεφυλαγµενην οτι πασα σωτηρια µου και παν θεληµα οτι ου µη βλαστηση ο παρανοµοσ6ωσπερ 
ακανθα εξωσµενη παντεσ αυτοι οτι ου χειρι ληµφθησονται7και ανηρ ου κοπιασει εν αυτοισ και πληρεσ 
σιδηρου και ξυλον δορατοσ και εν πυρι καυσει καυθησονται αισχυνη αυτων8ταυτα τα ονοµατα των δυνατων 
δαυιδ ιεβοσθε ο χαναναιοσ αρχων του τριτου εστιν αδινων ο ασωναιοσ ουτοσ εσπασατο την ροµφαιαν αυτου 
επι οκτακοσιουσ τραυµατιασ εισ απαξ9και µετ′ αυτον ελεαζαρ υιοσ πατραδελφου αυτου υιοσ σουσιτου εν 
τοισ τρισιν δυνατοισ ουτοσ ην µετα δαυιδ εν σερραν και εν τω ονειδισαι αυτον εν τοισ αλλοφυλοισ 
συνηχθησαν εκει εισ πολεµον και ανεβησαν ανηρ ισραηλ10αυτοσ ανεστη και επαταξεν εν τοισ αλλοφυλοισ 
εωσ ου εκοπιασεν η χειρ αυτου και προσεκολληθη η χειρ αυτου προσ την µαχαιραν και εποιησεν κυριοσ 
σωτηριαν µεγαλην εν τη ηµερα εκεινη και ο λαοσ εκαθητο οπισω αυτου πλην εκδιδυσκειν11και µετ′ αυτον 
σαµαια υιοσ ασα ο αρουχαιοσ και συνηχθησαν οι αλλοφυλοι εισ θηρια και ην εκει µερισ του αγρου πληρησ 
φακου και ο λαοσ εφυγεν εκ προσωπου αλλοφυλων12και εστηλωθη εν µεσω τησ µεριδοσ και εξειλατο αυτην 
και επαταξεν τουσ αλλοφυλουσ και εποιησεν κυριοσ σωτηριαν µεγαλην13και κατεβησαν τρεισ απο των 
τριακοντα και ηλθον εισ κασων προσ δαυιδ εισ το σπηλαιον οδολλαµ και ταγµα των αλλοφυλων παρενεβαλον 
εν τη κοιλαδι ραφαι+µ14και δαυιδ τοτε εν τη περιοχη και το υποστηµα των αλλοφυλων τοτε εν βαιθλεεµ15και 
επεθυµησεν δαυιδ και ειπεν τισ ποτιει µε υδωρ εκ του λακκου του εν βαιθλεεµ του εν τη πυλη το δε συστηµα 
των αλλοφυλων τοτε εν βαιθλεεµ16και διερρηξαν οι τρεισ δυνατοι εν τη παρεµβολη των αλλοφυλων και 
υδρευσαντο υδωρ εκ του λακκου του εν βαιθλεεµ του εν τη πυλη και ελαβαν και παρεγενοντο προσ δαυιδ και 
ουκ ηθελησεν πιειν αυτο και εσπεισεν αυτο τω κυριω17και ειπεν ιλεωσ µοι κυριε του ποιησαι τουτο ει αιµα 
των ανδρων των πορευθεντων εν ταισ ψυχαισ αυτων πιοµαι και ουκ ηθελησεν πιειν αυτο ταυτα εποιησαν οι 
τρεισ δυνατοι18και αβεσσα αδελφοσ ιωαβ υιοσ σαρουιασ αυτοσ αρχων εν τοισ τρισιν και αυτοσ εξηγειρεν το 
δορυ αυτου επι τριακοσιουσ τραυµατιασ και αυτω ονοµα εν τοισ τρισιν19εκ των τριων εκεινων ενδοξοσ και 
εγενετο αυτοισ εισ αρχοντα και εωσ των τριων ουκ ηλθεν20και βαναιασ υιοσ ιωδαε ανηρ αυτοσ πολλοστοσ 
εργοισ απο καβεσεηλ και αυτοσ επαταξεν τουσ δυο υιουσ αριηλ του µωαβ και αυτοσ κατεβη και επαταξε τον 
λεοντα εν µεσω του λακκου εν τη ηµερα τησ χιονοσ21αυτοσ επαταξεν τον ανδρα τον αιγυπτιον ανδρα ορατον 
εν δε τη χειρι του αιγυπτιου δορυ ωσ ξυλον διαβαθρασ και κατεβη προσ αυτον εν ραβδω και ηρπασεν το δορυ 
εκ τησ χειροσ του αιγυπτιου και απεκτεινεν αυτον εν τω δορατι αυτου22ταυτα εποιησεν βαναιασ υιοσ ιωδαε 
και αυτω ονοµα εν τοισ τρισιν τοισ δυνατοισ23εκ των τριων ενδοξοσ και προσ τουσ τρεισ ουκ ηλθεν και 
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εταξεν αυτον δαυιδ εισ τασ ακοασ αυτου24και ταυτα τα ονοµατα των δυνατων δαυιδ βασιλεωσ ασαηλ 
αδελφοσ ιωαβ ουτοσ εν τοισ τριακοντα ελεαναν υιοσ δουδι πατραδελφου αυτου εν βαιθλεεµ25σαµαι ο 
αρουδαιοσ ελικα ο αρωδαιοσ26ελλησ ο φελωθι ιρασ υιοσ εκκασ ο θεκωιτησ27αβιεζερ ο αναθωθιτησ εκ των 
υιων του ασωθιτου28σελµων ο αωιτησ µοορε ο νετωφαθιτησ29ελα υιοσ βαανα ο νετωφαθιτησ εθθι υιοσ ριβα 
εκ γαβαεθ υιοσ βενιαµιν30βαναιασ ο φαραθωνιτησ ουρι εκ ναχαλιγαιασ31αβιηλ υιοσ του αραβωθιτου αζµωθ 
ο βαρσαµιτησ32ελιασου ο σαλαβωνιτησ υιοι ιασαν ιωναθαν33σαµµα ο αρωδιτησ αχιαν υιοσ σαραδ ο 
αραουριτησ34αλιφαλεθ υιοσ του ασβιτου υιοσ του µααχατι ελιαβ υιοσ αχιτοφελ του γελωνιτου35ασαραι ο 
καρµηλιοσ φαραι+ ο ερχι36ιγααλ υιοσ ναθαν απο δυναµεωσ υιοσ γαδδι37ελιε ο αµµανιτησ γελωραι ο 
βηρωθαιοσ αιρων τα σκευη ιωαβ υιου σαρουιασ38ιρασ ο ιεθιραιοσ γαρηβ ο ιεθιραιοσ39ουριασ ο χετταιοσ 
παντεσ τριακοντα και επτα 

Chapter 24
1και προσεθετο οργη κυριου εκκαηναι εν ισραηλ και επεσεισεν τον δαυιδ εν αυτοισ λεγων βαδιζε αριθµησον 
τον ισραηλ και τον ιουδα2και ειπεν ο βασιλευσ προσ ιωαβ αρχοντα τησ ισχυοσ τον µετ′ αυτου διελθε δη 
πασασ φυλασ ισραηλ απο δαν και εωσ βηρσαβεε και επισκεψαι τον λαον και γνωσοµαι τον αριθµον του 
λαου3και ειπεν ιωαβ προσ τον βασιλεα και προσθειη κυριοσ ο θεοσ σου προσ τον λαον ωσπερ αυτουσ και 
ωσπερ αυτουσ εκατονταπλασιονα και οφθαλµοι του κυριου µου του βασιλεωσ ορωντεσ και ο κυριοσ µου ο 
βασιλευσ ινα τι βουλεται εν τω λογω τουτω4και υπερισχυσεν ο λογοσ του βασιλεωσ προσ ιωαβ και εισ τουσ 
αρχοντασ τησ δυναµεωσ και εξηλθεν ιωαβ και οι αρχοντεσ τησ ισχυοσ ενωπιον του βασιλεωσ επισκεψασθαι 
τον λαον ισραηλ5και διεβησαν τον ιορδανην και παρενεβαλον εν αροηρ εκ δεξιων τησ πολεωσ τησ εν µεσω 
τησ φαραγγοσ γαδ και ελιεζερ6και ηλθον εισ την γαλααδ και εισ γην θαβασων η εστιν αδασαι και παρεγενοντο 
εισ δανιδαν και ουδαν και εκυκλωσαν εισ σιδωνα7και ηλθαν εισ µαψαρ τυρου και πασασ τασ πολεισ του 
ευαιου και του χαναναιου και ηλθαν κατα νοτον ιουδα εισ βηρσαβεε8και περιωδευσαν εν παση τη γη και 
παρεγενοντο απο τελουσ εννεα µηνων και εικοσι ηµερων εισ ιερουσαληµ9και εδωκεν ιωαβ τον αριθµον τησ 
επισκεψεωσ του λαου προσ τον βασιλεα και εγενετο ισραηλ οκτακοσιαι χιλιαδεσ ανδρων δυναµεωσ 
σπωµενων ροµφαιαν και ανηρ ιουδα πεντακοσιαι χιλιαδεσ ανδρων µαχητων10και επαταξεν καρδια δαυιδ 
αυτον µετα το αριθµησαι τον λαον και ειπεν δαυιδ προσ κυριον ηµαρτον σφοδρα ο εποιησα νυν κυριε 
παραβιβασον δη την ανοµιαν του δουλου σου οτι εµωρανθην σφοδρα11και ανεστη δαυιδ το πρωι και λογοσ 
κυριου εγενετο προσ γαδ τον προφητην τον ορωντα δαυιδ λεγων12πορευθητι και λαλησον προσ δαυιδ λεγων 
ταδε λεγει κυριοσ τρια εγω ειµι αιρω επι σε και εκλεξαι σεαυτω εν εξ αυτων και ποιησω σοι13και εισηλθεν γαδ 
προσ δαυιδ και ανηγγειλεν αυτω και ειπεν αυτω εκλεξαι σεαυτω γενεσθαι ει ελθη σοι τρια ετη λιµοσ εν τη γη 
σου η τρεισ µηνασ φευγειν σε εµπροσθεν των εχθρων σου και εσονται διωκοντεσ σε η γενεσθαι τρεισ ηµερασ 
θανατον εν τη γη σου νυν ουν γνωθι και ιδε τι αποκριθω τω αποστειλαντι µε ρηµα14και ειπεν δαυιδ προσ γαδ 
στενα µοι παντοθεν σφοδρα εστιν εµπεσουµαι δη εν χειρι κυριου οτι πολλοι οι οικτιρµοι αυτου σφοδρα εισ δε 
χειρασ ανθρωπου ου µη εµπεσω και εξελεξατο εαυτω δαυιδ τον θανατον15και ηµεραι θερισµου πυρων και 
εδωκεν κυριοσ εν ισραηλ θανατον απο πρωιθεν εωσ ωρασ αριστου και ηρξατο η θραυσισ εν τω λαω και 
απεθανεν εκ του λαου απο δαν και εωσ βηρσαβεε εβδοµηκοντα χιλιαδεσ ανδρων16και εξετεινεν ο αγγελοσ του 
θεου την χειρα αυτου εισ ιερουσαληµ του διαφθειραι αυτην και παρεκληθη κυριοσ επι τη κακια και ειπεν τω 
αγγελω τω διαφθειροντι εν τω λαω πολυ νυν ανεσ την χειρα σου και ο αγγελοσ κυριου ην παρα τω αλω ορνα 
του ιεβουσαιου17και ειπεν δαυιδ προσ κυριον εν τω ιδειν αυτον τον αγγελον τυπτοντα εν τω λαω και ειπεν 
ιδου εγω ειµι ηδικησα και εγω ειµι ο ποιµην εκακοποιησα και ουτοι τα προβατα τι εποιησαν γενεσθω δη η χειρ 
σου εν εµοι και εν τω οικω του πατροσ µου18και ηλθεν γαδ προσ δαυιδ εν τη ηµερα εκεινη και ειπεν αυτω 
αναβηθι και στησον τω κυριω θυσιαστηριον εν τω αλωνι ορνα του ιεβουσαιου19και ανεβη δαυιδ κατα τον 
λογον γαδ καθ′ ον τροπον ενετειλατο αυτω κυριοσ20και διεκυψεν ορνα και ειδεν τον βασιλεα και τουσ παιδασ 
αυτου παραπορευοµενουσ επανω αυτου και εξηλθεν ορνα και προσεκυνησεν τω βασιλει επι προσωπον αυτου 
επι την γην21και ειπεν ορνα τι οτι ηλθεν ο κυριοσ µου ο βασιλευσ προσ τον δουλον αυτου και ειπεν δαυιδ 
κτησασθαι παρα σου τον αλωνα του οικοδοµησαι θυσιαστηριον τω κυριω και συσχεθη η θραυσισ επανω του 
λαου22και ειπεν ορνα προσ δαυιδ λαβετω και ανενεγκετω ο κυριοσ µου ο βασιλευσ τω κυριω το αγαθον εν 
οφθαλµοισ αυτου ιδου οι βοεσ εισ ολοκαυτωµα και οι τροχοι και τα σκευη των βοων εισ ξυλα23τα παντα 
εδωκεν ορνα τω βασιλει και ειπεν ορνα προσ τον βασιλεα κυριοσ ο θεοσ σου ευλογησαι σε24και ειπεν ο 
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βασιλευσ προσ ορνα ουχι οτι αλλα κτωµενοσ κτησοµαι παρα σου εν αλλαγµατι και ουκ ανοισω τω κυριω θεω 
µου ολοκαυτωµα δωρεαν και εκτησατο δαυιδ τον αλωνα και τουσ βοασ εν αργυριω σικλων πεντηκοντα25και 
ωκοδοµησεν εκει δαυιδ θυσιαστηριον κυριω και ανηνεγκεν ολοκαυτωσεισ και ειρηνικασ και προσεθηκεν 
σαλωµων επι το θυσιαστηριον επ′ εσχατω οτι µικρον ην εν πρωτοισ και επηκουσεν κυριοσ τη γη και 
συνεσχεθη η θραυσισ επανωθεν ισραηλ . 
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1Kings

Chapter 1
1και ο βασιλευσ δαυιδ πρεσβυτεροσ προβεβηκωσ ηµεραισ και περιεβαλλον αυτον ιµατιοισ και ουκ 
εθερµαινετο2και ειπον οι παιδεσ αυτου ζητησατωσαν τω κυριω ηµων τω βασιλει παρθενον νεανιδα και 
παραστησεται τω βασιλει και εσται αυτον θαλπουσα και κοιµηθησεται µετ′ αυτου και θερµανθησεται ο 
κυριοσ ηµων ο βασιλευσ3και εζητησαν νεανιδα καλην εκ παντοσ οριου ισραηλ και ευρον την αβισακ την 
σωµανιτιν και ηνεγκαν αυτην προσ τον βασιλεα4και η νεανισ καλη εωσ σφοδρα και ην θαλπουσα τον 
βασιλεα και ελειτουργει αυτω και ο βασιλευσ ουκ εγνω αυτην5και αδωνιασ υιοσ αγγιθ επηρετο λεγων εγω 
βασιλευσω και εποιησεν εαυτω αρµατα και ιππεισ και πεντηκοντα ανδρασ παρατρεχειν εµπροσθεν αυτου6και 
ουκ απεκωλυσεν αυτον ο πατηρ αυτου ουδεποτε λεγων δια τι συ εποιησασ και γε αυτοσ ωραιοσ τη οψει 
σφοδρα και αυτον ετεκεν οπισω αβεσσαλωµ7και εγενοντο οι λογοι αυτου µετα ιωαβ του υιου σαρουιασ και 
µετα αβιαθαρ του ιερεωσ και εβοηθουν οπισω αδωνιου8και σαδωκ ο ιερευσ και βαναιασ υιοσ ιωδαε και 
ναθαν ο προφητησ και σεµει+ και ρηι και οι δυνατοι του δαυιδ ουκ ησαν οπισω αδωνιου9και εθυσιασεν 
αδωνιασ προβατα και µοσχουσ και αρνασ µετα λιθου του ζωελεθ οσ ην εχοµενα τησ πηγησ ρωγηλ και 
εκαλεσεν παντασ τουσ αδελφουσ αυτου και παντασ τουσ αδρουσ ιουδα παιδασ του βασιλεωσ10και τον ναθαν 
τον προφητην και βαναιαν και τουσ δυνατουσ και τον σαλωµων αδελφον αυτου ουκ εκαλεσεν11και ειπεν 
ναθαν προσ βηρσαβεε µητερα σαλωµων λεγων ουκ ηκουσασ οτι εβασιλευσεν αδωνιασ υιοσ αγγιθ και ο 
κυριοσ ηµων δαυιδ ουκ εγνω12και νυν δευρο συµβουλευσω σοι δη συµβουλιαν και εξελου την ψυχην σου και 
την ψυχην του υιου σου σαλωµων13δευρο εισελθε προσ τον βασιλεα δαυιδ και ερεισ προσ αυτον λεγουσα 
ουχι συ κυριε µου βασιλευ ωµοσασ τη δουλη σου λεγων οτι σαλωµων ο υιοσ σου βασιλευσει µετ′ εµε και 
αυτοσ καθιειται επι του θρονου µου και τι οτι εβασιλευσεν αδωνιασ14και ιδου ετι λαλουσησ σου εκει µετα 
του βασιλεωσ και εγω εισελευσοµαι οπισω σου και πληρωσω τουσ λογουσ σου15και εισηλθεν βηρσαβεε προσ 
τον βασιλεα εισ το ταµιειον και ο βασιλευσ πρεσβυτησ σφοδρα και αβισακ η σωµανιτισ ην λειτουργουσα τω 
βασιλει16και εκυψεν βηρσαβεε και προσεκυνησεν τω βασιλει και ειπεν ο βασιλευσ τι εστιν σοι17η δε ειπεν 
κυριε µου βασιλευ συ ωµοσασ εν κυριω τω θεω σου τη δουλη σου λεγων οτι σαλωµων ο υιοσ σου βασιλευσει 
µετ′ εµε και αυτοσ καθησεται επι του θρονου µου18και νυν ιδου αδωνιασ εβασιλευσεν και συ κυριε µου 
βασιλευ ουκ εγνωσ19και εθυσιασεν µοσχουσ και αρνασ και προβατα εισ πληθοσ και εκαλεσεν παντασ τουσ 
υιουσ του βασιλεωσ και αβιαθαρ τον ιερεα και ιωαβ τον αρχοντα τησ δυναµεωσ και τον σαλωµων τον 
δουλον σου ουκ εκαλεσεν20και συ κυριε µου βασιλευ οι οφθαλµοι παντοσ ισραηλ προσ σε απαγγειλαι αυτοισ 
τισ καθησεται επι του θρονου του κυριου µου του βασιλεωσ µετ′ αυτον21και εσται ωσ αν κοιµηθη ο κυριοσ 
µου ο βασιλευσ µετα των πατερων αυτου και εσοµαι εγω και ο υιοσ µου σαλωµων αµαρτωλοι22και ιδου ετι 
αυτησ λαλουσησ µετα του βασιλεωσ και ναθαν ο προφητησ ηλθεν23και ανηγγελη τω βασιλει ιδου ναθαν ο 
προφητησ και εισηλθεν κατα προσωπον του βασιλεωσ και προσεκυνησεν τω βασιλει κατα προσωπον αυτου 
επι την γην24και ειπεν ναθαν κυριε µου βασιλευ συ ειπασ αδωνιασ βασιλευσει οπισω µου και αυτοσ 
καθησεται επι του θρονου µου25οτι κατεβη σηµερον και εθυσιασεν µοσχουσ και αρνασ και προβατα εισ 
πληθοσ και εκαλεσεν παντασ τουσ υιουσ του βασιλεωσ και τουσ αρχοντασ τησ δυναµεωσ και αβιαθαρ τον 
ιερεα και ιδου εισιν εσθιοντεσ και πινοντεσ ενωπιον αυτου και ειπαν ζητω ο βασιλευσ αδωνιασ26και εµε 
αυτον τον δουλον σου και σαδωκ τον ιερεα και βαναιαν υιον ιωδαε και σαλωµων τον δουλον σου ουκ 
εκαλεσεν27ει δια του κυριου µου του βασιλεωσ γεγονεν το ρηµα τουτο και ουκ εγνωρισασ τω δουλω σου τισ 
καθησεται επι τον θρονον του κυριου µου του βασιλεωσ µετ′ αυτον28και απεκριθη δαυιδ και ειπεν καλεσατε 
µοι την βηρσαβεε και εισηλθεν ενωπιον του βασιλεωσ και εστη ενωπιον αυτου29και ωµοσεν ο βασιλευσ και 
ειπεν ζη κυριοσ οσ ελυτρωσατο την ψυχην µου εκ πασησ θλιψεωσ30οτι καθωσ ωµοσα σοι εν κυριω τω θεω 
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ισραηλ λεγων οτι σαλωµων ο υιοσ σου βασιλευσει µετ′ εµε και αυτοσ καθησεται επι του θρονου µου αντ′ 
εµου οτι ουτωσ ποιησω τη ηµερα ταυτη31και εκυψεν βηρσαβεε επι προσωπον επι την γην και προσεκυνησεν 
τω βασιλει και ειπεν ζητω ο κυριοσ µου ο βασιλευσ δαυιδ εισ τον αιωνα32και ειπεν ο βασιλευσ δαυιδ 
καλεσατε µοι σαδωκ τον ιερεα και ναθαν τον προφητην και βαναιαν υιον ιωδαε και εισηλθον ενωπιον του 
βασιλεωσ33και ειπεν ο βασιλευσ αυτοισ λαβετε τουσ δουλουσ του κυριου υµων µεθ′ υµων και επιβιβασατε 
τον υιον µου σαλωµων επι την ηµιονον την εµην και καταγαγετε αυτον εισ τον γιων34και χρισατω αυτον εκει 
σαδωκ ο ιερευσ και ναθαν ο προφητησ εισ βασιλεα επι ισραηλ και σαλπισατε κερατινη και ερειτε ζητω ο 
βασιλευσ σαλωµων35και καθησεται επι του θρονου µου και αυτοσ βασιλευσει αντ′ εµου και εγω ενετειλαµην 
του ειναι εισ ηγουµενον επι ισραηλ και ιουδα36και απεκριθη βαναιασ υιοσ ιωδαε τω βασιλει και ειπεν γενοιτο 
ουτωσ πιστωσαι κυριοσ ο θεοσ του κυριου µου του βασιλεωσ37καθωσ ην κυριοσ µετα του κυριου µου του 
βασιλεωσ ουτωσ ειη µετα σαλωµων και µεγαλυναι τον θρονον αυτου υπερ τον θρονον του κυριου µου του 
βασιλεωσ δαυιδ38και κατεβη σαδωκ ο ιερευσ και ναθαν ο προφητησ και βαναιασ υιοσ ιωδαε και ο χερεθθι 
και ο φελεθθι και επεκαθισαν τον σαλωµων επι την ηµιονον του βασιλεωσ δαυιδ και απηγαγον αυτον εισ τον 
γιων39και ελαβεν σαδωκ ο ιερευσ το κερασ του ελαιου εκ τησ σκηνησ και εχρισεν τον σαλωµων και 
εσαλπισεν τη κερατινη και ειπεν πασ ο λαοσ ζητω ο βασιλευσ σαλωµων40και ανεβη πασ ο λαοσ οπισω αυτου 
και εχορευον εν χοροισ και ευφραινοµενοι ευφροσυνην µεγαλην και ερραγη η γη εν τη φωνη αυτων41και 
ηκουσεν αδωνιασ και παντεσ οι κλητοι αυτου και αυτοι συνετελεσαν φαγειν και ηκουσεν ιωαβ την φωνην 
τησ κερατινησ και ειπεν τισ η φωνη τησ πολεωσ ηχουσησ42ετι αυτου λαλουντοσ και ιδου ιωναθαν υιοσ 
αβιαθαρ του ιερεωσ ηλθεν και ειπεν αδωνιασ εισελθε οτι ανηρ δυναµεωσ ει συ και αγαθα ευαγγελισαι43και 
απεκριθη ιωναθαν και ειπεν και µαλα ο κυριοσ ηµων ο βασιλευσ δαυιδ εβασιλευσεν τον σαλωµων44και 
απεστειλεν ο βασιλευσ µετ′ αυτου τον σαδωκ τον ιερεα και ναθαν τον προφητην και βαναιαν υιον ιωδαε και 
τον χερεθθι και τον φελεθθι και επεκαθισαν αυτον επι την ηµιονον του βασιλεωσ45και εχρισαν αυτον σαδωκ ο 
ιερευσ και ναθαν ο προφητησ εισ βασιλεα εν τω γιων και ανεβησαν εκειθεν ευφραινοµενοι και ηχησεν η 
πολισ αυτη η φωνη ην ηκουσατε46και εκαθισεν σαλωµων επι θρονον τησ βασιλειασ47και εισηλθον οι δουλοι 
του βασιλεωσ ευλογησαι τον κυριον ηµων τον βασιλεα δαυιδ λεγοντεσ αγαθυναι ο θεοσ το ονοµα σαλωµων 
του υιου σου υπερ το ονοµα σου και µεγαλυναι τον θρονον αυτου υπερ τον θρονον σου και προσεκυνησεν ο 
βασιλευσ επι την κοιτην αυτου48και γε ουτωσ ειπεν ο βασιλευσ ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ισραηλ οσ εδωκεν 
σηµερον εκ του σπερµατοσ µου καθηµενον επι του θρονου µου και οι οφθαλµοι µου βλεπουσιν49και 
εξεστησαν και εξανεστησαν παντεσ οι κλητοι του αδωνιου και απηλθον ανηρ εισ την οδον αυτου50και 
αδωνιασ εφοβηθη απο προσωπου σαλωµων και ανεστη και απηλθεν και επελαβετο των κερατων του 
θυσιαστηριου51και ανηγγελη τω σαλωµων λεγοντεσ ιδου αδωνιασ εφοβηθη τον βασιλεα σαλωµων και κατεχει 
των κερατων του θυσιαστηριου λεγων οµοσατω µοι σηµερον ο βασιλευσ σαλωµων ει ου θανατωσει τον 
δουλον αυτου εν ροµφαια52και ειπεν σαλωµων εαν γενηται εισ υιον δυναµεωσ ει πεσειται των τριχων αυτου 
επι την γην και εαν κακια ευρεθη εν αυτω θανατωθησεται53και απεστειλεν ο βασιλευσ σαλωµων και 
κατηνεγκεν αυτον απανωθεν του θυσιαστηριου και εισηλθεν και προσεκυνησεν τω βασιλει σαλωµων και 
ειπεν αυτω σαλωµων δευρο εισ τον οικον σου

Chapter 2
1και ηγγισαν αι ηµεραι δαυιδ αποθανειν αυτον και ενετειλατο τω σαλωµων υιω αυτου λεγων2εγω ειµι 
πορευοµαι εν οδω πασησ τησ γησ και ισχυσεισ και εση εισ ανδρα3και φυλαξεισ την φυλακην κυριου του θεου 
σου του πορευεσθαι εν ταισ οδοισ αυτου φυλασσειν τασ εντολασ αυτου και τα δικαιωµατα και τα κριµατα τα 
γεγραµµενα εν νοµω µωυσεωσ ινα συνιησ α ποιησεισ κατα παντα οσα αν εντειλωµαι σοι4ινα στηση κυριοσ 
τον λογον αυτου ον ελαλησεν λεγων εαν φυλαξωσιν οι υιοι σου την οδον αυτων πορευεσθαι ενωπιον εµου εν 
αληθεια εν ολη καρδια αυτων και εν ολη ψυχη αυτων λεγων ουκ εξολεθρευθησεται σοι ανηρ επανωθεν 
θρονου ισραηλ5και γε συ εγνωσ οσα εποιησεν µοι ιωαβ υιοσ σαρουιασ οσα εποιησεν τοισ δυσιν αρχουσιν των 
δυναµεων ισραηλ τω αβεννηρ υιω νηρ και τω αµεσσαι+ υιω ιεθερ και απεκτεινεν αυτουσ και εταξεν τα 
αιµατα πολεµου εν ειρηνη και εδωκεν αιµα αθωον εν τη ζωνη αυτου τη εν τη οσφυι αυτου και εν τω 
υποδηµατι αυτου τω εν τω ποδι αυτου6και ποιησεισ κατα την σοφιαν σου και ου καταξεισ την πολιαν αυτου 
εν ειρηνη εισ αδου7και τοισ υιοισ βερζελλι του γαλααδιτου ποιησεισ ελεοσ και εσονται εν τοισ εσθιουσιν την 
τραπεζαν σου οτι ουτωσ ηγγισαν µοι εν τω µε αποδιδρασκειν απο προσωπου αβεσσαλωµ του αδελφου σου8και 
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ιδου µετα σου σεµει+ υιοσ γηρα υιοσ του ιεµενι εκ βαουριµ και αυτοσ κατηρασατο µε καταραν οδυνηραν τη 
ηµερα η επορευοµην εισ παρεµβολασ και αυτοσ κατεβη εισ απαντην µου εισ τον ιορδανην και ωµοσα αυτω 
εν κυριω λεγων ει θανατωσω σε εν ροµφαια9και ου µη αθωωσησ αυτον οτι ανηρ σοφοσ ει συ και γνωση α 
ποιησεισ αυτω και καταξεισ την πολιαν αυτου εν αιµατι εισ αδου10και εκοιµηθη δαυιδ µετα των πατερων 
αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ11και αι ηµεραι ασ εβασιλευσεν δαυιδ επι τον ισραηλ τεσσαρακοντα ετη εν 
χεβρων εβασιλευσεν ετη επτα και εν ιερουσαληµ τριακοντα τρια ετη12και σαλωµων εκαθισεν επι του θρονου 
δαυιδ του πατροσ αυτου υιοσ ετων δωδεκα και ητοιµασθη η βασιλεια αυτου σφοδρα13και εισηλθεν αδωνιασ 
υιοσ αγγιθ προσ βηρσαβεε µητερα σαλωµων και προσεκυνησεν αυτη η δε ειπεν ειρηνη η εισοδοσ σου και 
ειπεν ειρηνη14λογοσ µοι προσ σε και ειπεν αυτω λαλησον15και ειπεν αυτη συ οιδασ οτι εµοι ην η βασιλεια και 
επ′ εµε εθετο πασ ισραηλ το προσωπον αυτου εισ βασιλεα και εστραφη η βασιλεια και εγενηθη τω αδελφω µου 
οτι παρα κυριου εγενετο αυτω16και νυν αιτησιν µιαν εγω αιτουµαι παρα σου µη αποστρεψησ το προσωπον 
σου και ειπεν αυτω βηρσαβεε λαλει17και ειπεν αυτη ειπον δη προσ σαλωµων τον βασιλεα οτι ουκ αποστρεψει 
το προσωπον αυτου απο σου και δωσει µοι την αβισακ την σωµανιτιν εισ γυναικα18και ειπεν βηρσαβεε καλωσ 
εγω λαλησω περι σου τω βασιλει19και εισηλθεν βηρσαβεε προσ τον βασιλεα σαλωµων λαλησαι αυτω περι 
αδωνιου και εξανεστη ο βασιλευσ εισ απαντην αυτη και κατεφιλησεν αυτην και εκαθισεν επι του θρονου 
αυτου και ετεθη θρονοσ τη µητρι του βασιλεωσ και εκαθισεν εκ δεξιων αυτου20και ειπεν αυτω αιτησιν µιαν 
µικραν εγω αιτουµαι παρα σου µη αποστρεψησ το προσωπον σου και ειπεν αυτη ο βασιλευσ αιτησαι µητερ 
εµη οτι ουκ αποστρεψω σε21και ειπεν δοθητω δε αβισακ η σωµανιτισ τω αδωνια τω αδελφω σου εισ 
γυναικα22και απεκριθη σαλωµων ο βασιλευσ και ειπεν τη µητρι αυτου και ινα τι συ ητησαι την αβισακ τω 
αδωνια και αιτησαι αυτω την βασιλειαν οτι ουτοσ αδελφοσ µου ο µεγασ υπερ εµε και αυτω αβιαθαρ ο ιερευσ 
και αυτω ιωαβ ο υιοσ σαρουιασ ο αρχιστρατηγοσ εταιροσ23και ωµοσεν ο βασιλευσ σαλωµων κατα του 
κυριου λεγων ταδε ποιησαι µοι ο θεοσ και ταδε προσθειη οτι κατα τησ ψυχησ αυτου ελαλησεν αδωνιασ τον 
λογον τουτον24και νυν ζη κυριοσ οσ ητοιµασεν µε και εθετο µε επι τον θρονον δαυιδ του πατροσ µου και 
αυτοσ εποιησεν µοι οικον καθωσ ελαλησεν κυριοσ οτι σηµερον θανατωθησεται αδωνιασ25και εξαπεστειλεν 
σαλωµων ο βασιλευσ εν χειρι βαναιου υιου ιωδαε και ανειλεν αυτον και απεθανεν αδωνιασ εν τη ηµερα 
εκεινη26και τω αβιαθαρ τω ιερει ειπεν ο βασιλευσ αποτρεχε συ εισ αναθωθ εισ αγρον σου οτι ανηρ θανατου ει 
συ εν τη ηµερα ταυτη και ου θανατωσω σε οτι ηρασ την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου ενωπιον του πατροσ 
µου και οτι εκακουχηθησ εν απασιν οισ εκακουχηθη ο πατηρ µου27και εξεβαλεν σαλωµων τον αβιαθαρ του 
µη ειναι ιερεα του κυριου πληρωθηναι το ρηµα κυριου ο ελαλησεν επι τον οικον ηλι εν σηλωµ28και η ακοη 
ηλθεν εωσ ιωαβ του υιου σαρουιασ οτι ιωαβ ην κεκλικωσ οπισω αδωνιου και οπισω σαλωµων ουκ εκλινεν και 
εφυγεν ιωαβ εισ το σκηνωµα του κυριου και κατεσχεν των κερατων του θυσιαστηριου29και απηγγελη τω 
σαλωµων λεγοντεσ οτι εφυγεν ιωαβ εισ την σκηνην του κυριου και ιδου κατεχει των κερατων του 
θυσιαστηριου και απεστειλεν σαλωµων προσ ιωαβ λεγων τι γεγονεν σοι οτι πεφευγασ εισ το θυσιαστηριον και 
ειπεν ιωαβ οτι εφοβηθην απο προσωπου σου και εφυγον προσ κυριον και απεστειλεν σαλωµων ο βασιλευσ τον 
βαναιου υιον ιωδαε λεγων πορευου και ανελε αυτον και θαψον αυτον30και ηλθεν βαναιου υιοσ ιωδαε προσ 
ιωαβ εισ την σκηνην του κυριου και ειπεν αυτω ταδε λεγει ο βασιλευσ εξελθε και ειπεν ιωαβ ουκ εκπορευοµαι 
οτι ωδε αποθανουµαι και απεστρεψεν βαναιασ υιοσ ιωδαε και ειπεν τω βασιλει λεγων ταδε λελαληκεν ιωαβ 
και ταδε αποκεκριται µοι31και ειπεν αυτω ο βασιλευσ πορευου και ποιησον αυτω καθωσ ειρηκεν και ανελε 
αυτον και θαψεισ αυτον και εξαρεισ σηµερον το αιµα ο δωρεαν εξεχεεν ιωαβ απ′ εµου και απο του οικου του 
πατροσ µου32και απεστρεψεν κυριοσ το αιµα τησ αδικιασ αυτου εισ κεφαλην αυτου ωσ απηντησεν τοισ δυσιν 
ανθρωποισ τοισ δικαιοισ και αγαθοισ υπερ αυτον και απεκτεινεν αυτουσ εν ροµφαια και ο πατηρ µου δαυιδ 
ουκ εγνω το αιµα αυτων τον αβεννηρ υιον νηρ αρχιστρατηγον ισραηλ και τον αµεσσα υιον ιεθερ 
αρχιστρατηγον ιουδα33και επεστραφη τα αιµατα αυτων εισ κεφαλην αυτου και εισ κεφαλην του σπερµατοσ 
αυτου εισ τον αιωνα και τω δαυιδ και τω σπερµατι αυτου και τω οικω αυτου και τω θρονω αυτου γενοιτο 
ειρηνη εωσ αιωνοσ παρα κυριου34και απηντησεν βαναιου υιοσ ιωδαε τω ιωαβ και εθανατωσεν αυτον και 
εθαψεν αυτον εν τω οικω αυτου εν τη ερηµω35και εδωκεν ο βασιλευσ τον βαναιου υιον ιωδαε αντ′ αυτου επι 
την στρατηγιαν και η βασιλεια κατωρθουτο εν ιερουσαληµ και τον σαδωκ τον ιερεα εδωκεν ο βασιλευσ εισ 
ιερεα πρωτον αντι αβιαθαρ35και εδωκεν κυριοσ φρονησιν τω σαλωµων και σοφιαν πολλην σφοδρα και πλατοσ 
καρδιασ ωσ η αµµοσ η παρα την θαλασσαν35και επληθυνθη η φρονησισ σαλωµων σφοδρα υπερ την φρονησιν 
παντων αρχαιων υιων και υπερ παντασ φρονιµουσ αιγυπτου35και ελαβεν την θυγατερα φαραω και εισηγαγεν 
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αυτην εισ την πολιν δαυιδ εωσ συντελεσαι αυτον τον οικον αυτου και τον οικον κυριου εν πρωτοισ και το 
τειχοσ ιερουσαληµ κυκλοθεν εν επτα ετεσιν εποιησεν και συνετελεσεν35και ην τω σαλωµων εβδοµηκοντα 
χιλιαδεσ αιροντεσ αρσιν και ογδοηκοντα χιλιαδεσ λατοµων εν τω ορει35και εποιησεν σαλωµων την 
θαλασσαν και τα υποστηριγµατα και τουσ λουτηρασ τουσ µεγαλουσ και τουσ στυλουσ και την κρηνην τησ 
αυλησ και την θαλασσαν την χαλκην35και ωκοδοµησεν την ακραν και τασ επαλξεισ αυτησ και διεκοψεν την 
πολιν δαυιδ ουτωσ θυγατηρ φαραω ανεβαινεν εκ τησ πολεωσ δαυιδ εισ τον οικον αυτησ ον ωκοδοµησεν αυτη 
τοτε ωκοδοµησεν την ακραν35και σαλωµων ανεφερεν τρεισ εν τω ενιαυτω ολοκαυτωσεισ και ειρηνικασ επι το 
θυσιαστηριον ο ωκοδοµησεν τω κυριω και εθυµια ενωπιον κυριου και συνετελεσεν τον οικον35και ουτοι οι 
αρχοντεσ οι καθεσταµενοι επι τα εργα του σαλωµων τρεισ χιλιαδεσ και εξακοσιοι επισταται του λαου των 
ποιουντων τα εργα35και ωκοδοµησεν την ασσουρ και την µαγδω και την γαζερ και την βαιθωρων την επανω 
και τα βααλαθ35πλην µετα το οικοδοµησαι αυτον τον οικον του κυριου και το τειχοσ ιερουσαληµ κυκλω µετα 
ταυτα ωκοδοµησεν τασ πολεισ ταυτασ35και εν τω ετι δαυιδ ζην ενετειλατο τω σαλωµων λεγων ιδου µετα σου 
σεµει+ υιοσ γηρα υιοσ σπερµατοσ του ιεµινι εκ χεβρων35ουτοσ κατηρασατο µε καταραν οδυνηραν εν η ηµερα 
επορευοµην εισ παρεµβολασ35και αυτοσ κατεβαινεν εισ απαντην µοι επι τον ιορδανην και ωµοσα αυτω κατα 
του κυριου λεγων ει θανατωθησεται εν ροµφαια35και νυν µη αθωωσησ αυτον οτι ανηρ φρονιµοσ συ και γνωση 
α ποιησεισ αυτω και καταξεισ την πολιαν αυτου εν αιµατι εισ αδου36και εκαλεσεν ο βασιλευσ τον σεµει+ και 
ειπεν αυτω οικοδοµησον σεαυτω οικον εν ιερουσαληµ και καθου εκει και ουκ εξελευση εκειθεν ουδαµου37και 
εσται εν τη ηµερα τησ εξοδου σου και διαβηση τον χειµαρρουν κεδρων γινωσκων γνωση οτι θανατω αποθανη 
το αιµα σου εσται επι την κεφαλην σου και ωρκισεν αυτον ο βασιλευσ εν τη ηµερα εκεινη38και ειπεν σεµει+ 
προσ τον βασιλεα αγαθον το ρηµα ο ελαλησασ κυριε µου βασιλευ ουτω ποιησει ο δουλοσ σου και εκαθισεν 
σεµει+ εν ιερουσαληµ τρια ετη39και εγενηθη µετα τρια ετη και απεδρασαν δυο δουλοι του σεµει+ προσ 
αγχουσ υιον µααχα βασιλεα γεθ και απηγγελη τω σεµει+ λεγοντεσ ιδου οι δουλοι σου εν γεθ40και ανεστη 
σεµει+ και επεσαξε την ονον αυτου και επορευθη εισ γεθ προσ αγχουσ του εκζητησαι τουσ δουλουσ αυτου 
και επορευθη σεµει+ και ηγαγεν τουσ δουλουσ αυτου εκ γεθ41και απηγγελη τω σαλωµων λεγοντεσ οτι 
επορευθη σεµει+ εξ ιερουσαληµ εισ γεθ και απεστρεψεν τουσ δουλουσ αυτου42και απεστειλεν ο βασιλευσ και 
εκαλεσεν τον σεµει+ και ειπεν προσ αυτον ουχι ωρκισα σε κατα του κυριου και επεµαρτυραµην σοι λεγων εν 
η αν ηµερα εξελθησ εξ ιερουσαληµ και πορευθησ εισ δεξια η εισ αριστερα γινωσκων γνωση οτι θανατω 
αποθανη43και τι οτι ουκ εφυλαξασ τον ορκον κυριου και την εντολην ην ενετειλαµην κατα σου44και ειπεν ο 
βασιλευσ προσ σεµει+ συ οιδασ πασαν την κακιαν σου ην εγνω η καρδια σου α εποιησασ τω δαυιδ τω πατρι 
µου και ανταπεδωκεν κυριοσ την κακιαν σου εισ κεφαλην σου45και ο βασιλευσ σαλωµων ηυλογηµενοσ και ο 
θρονοσ δαυιδ εσται ετοιµοσ ενωπιον κυριου εισ τον αιωνα46και ενετειλατο ο βασιλευσ σαλωµων τω βαναια 
υιω ιωδαε και εξηλθεν και ανειλεν αυτον και απεθανεν46και ην ο βασιλευσ σαλωµων φρονιµοσ σφοδρα και 
σοφοσ και ιουδα και ισραηλ πολλοι σφοδρα ωσ η αµµοσ η επι τησ θαλασσησ εισ πληθοσ εσθιοντεσ και 
πινοντεσ και χαιροντεσ46και σαλωµων ην αρχων εν πασαισ ταισ βασιλειαισ και ησαν προσφεροντεσ δωρα 
και εδουλευον τω σαλωµων πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ αυτου46και σαλωµων ηρξατο διανοιγειν τα 
δυναστευµατα του λιβανου46και αυτοσ ωκοδοµησεν την θερµαι εν τη ερηµω46και τουτο το αριστον τω 
σαλωµων τριακοντα κοροι σεµιδαλεωσ και εξηκοντα κοροι αλευρου κεκοπανισµενου δεκα µοσχοι εκλεκτοι 
και εικοσι βοεσ νοµαδεσ και εκατον προβατα εκτοσ ελαφων και δορκαδων και ορνιθων εκλεκτων 
νοµαδων46οτι ην αρχων εν παντι περαν του ποταµου απο ραφι εωσ γαζησ εν πασιν τοισ βασιλευσιν περαν του 
ποταµου46και ην αυτω ειρηνη εκ παντων των µερων αυτου κυκλοθεν και κατωκει ιουδα και ισραηλ 
πεποιθοτεσ εκαστοσ υπο την αµπελον αυτου και υπο την συκην αυτου εσθιοντεσ και πινοντεσ απο δαν και 
εωσ βηρσαβεε πασασ τασ ηµερασ σαλωµων46και ουτοι οι αρχοντεσ του σαλωµων αζαριον υιοσ σαδωκ του 
ιερεωσ και ορνιου υιοσ ναθαν αρχων των εφεστηκοτων και εδραµ επι τον οικον αυτου και σουβα γραµµατευσ 
και βασα υιοσ αχιθαλαµ αναµιµνησκων και αβι υιοσ ιωαβ αρχιστρατηγοσ και αχιρε υιοσ εδραι+ επι τασ 
αρσεισ και βαναια υιοσ ιωδαε επι τησ αυλαρχιασ και επι του πλινθειου και ζαχουρ υιοσ ναθαν ο 
συµβουλοσ46και ησαν τω σαλωµων τεσσαρακοντα χιλιαδεσ τοκαδεσ ιπποι εισ αρµατα και δωδεκα χιλιαδεσ 
ιππεων46και ην αρχων εν πασιν τοισ βασιλευσιν απο του ποταµου και εωσ γησ αλλοφυλων και εωσ οριων 
αιγυπτου46σαλωµων υιοσ δαυιδ εβασιλευσεν επι ισραηλ και ιουδα εν ιερουσαληµ

Chapter 3
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2πλην ο λαοσ ησαν θυµιωντεσ επι τοισ υψηλοισ οτι ουκ ωκοδοµηθη οικοσ τω ονοµατι κυριου εωσ νυν3και 
ηγαπησεν σαλωµων τον κυριον πορευεσθαι εν τοισ προσταγµασιν δαυιδ του πατροσ αυτου πλην εν τοισ 
υψηλοισ εθυεν και εθυµια4και ανεστη και επορευθη εισ γαβαων θυσαι εκει οτι αυτη υψηλοτατη και µεγαλη 
χιλιαν ολοκαυτωσιν ανηνεγκεν σαλωµων επι το θυσιαστηριον εν γαβαων5και ωφθη κυριοσ τω σαλωµων εν 
υπνω την νυκτα και ειπεν κυριοσ προσ σαλωµων αιτησαι τι αιτηµα σαυτω6και ειπεν σαλωµων συ εποιησασ 
µετα του δουλου σου δαυιδ του πατροσ µου ελεοσ µεγα καθωσ διηλθεν ενωπιον σου εν αληθεια και εν 
δικαιοσυνη και εν ευθυτητι καρδιασ µετα σου και εφυλαξασ αυτω το ελεοσ το µεγα τουτο δουναι τον υιον 
αυτου επι του θρονου αυτου ωσ η ηµερα αυτη7και νυν κυριε ο θεοσ µου συ εδωκασ τον δουλον σου αντι 
δαυιδ του πατροσ µου και εγω ειµι παιδαριον µικρον και ουκ οιδα την εξοδον µου και την εισοδον µου8ο δε 
δουλοσ σου εν µεσω του λαου σου ον εξελεξω λαον πολυν οσ ουκ αριθµηθησεται9και δωσεισ τω δουλω σου 
καρδιαν ακουειν και διακρινειν τον λαον σου εν δικαιοσυνη του συνιειν ανα µεσον αγαθου και κακου οτι τισ 
δυνησεται κρινειν τον λαον σου τον βαρυν τουτον10και ηρεσεν ενωπιον κυριου οτι ητησατο σαλωµων το 
ρηµα τουτο11και ειπεν κυριοσ προσ αυτον ανθ′ ων ητησω παρ′ εµου το ρηµα τουτο και ουκ ητησω σαυτω 
ηµερασ πολλασ και ουκ ητησω πλουτον ουδε ητησω ψυχασ εχθρων σου αλλ′ ητησω σαυτω συνεσιν του 
εισακουειν κριµα12ιδου πεποιηκα κατα το ρηµα σου ιδου δεδωκα σοι καρδιαν φρονιµην και σοφην ωσ συ ου 
γεγονεν εµπροσθεν σου και µετα σε ουκ αναστησεται οµοιοσ σοι13και α ουκ ητησω δεδωκα σοι και πλουτον 
και δοξαν ωσ ου γεγονεν ανηρ οµοιοσ σοι εν βασιλευσιν14και εαν πορευθησ εν τη οδω µου φυλασσειν τασ 
εντολασ µου και τα προσταγµατα µου ωσ επορευθη δαυιδ ο πατηρ σου και πληθυνω τασ ηµερασ σου15και 
εξυπνισθη σαλωµων και ιδου ενυπνιον και ανεστη και παραγινεται εισ ιερουσαληµ και εστη κατα προσωπον 
του θυσιαστηριου του κατα προσωπον κιβωτου διαθηκησ κυριου εν σιων και ανηγαγεν ολοκαυτωσεισ και 
εποιησεν ειρηνικασ και εποιησεν ποτον µεγαν εαυτω και πασιν τοισ παισιν αυτου16τοτε ωφθησαν δυο 
γυναικεσ πορναι τω βασιλει και εστησαν ενωπιον αυτου17και ειπεν η γυνη η µια εν εµοι κυριε εγω και η γυνη 
αυτη οικουµεν εν οικω ενι και ετεκοµεν εν τω οικω18και εγενηθη εν τη ηµερα τη τριτη τεκουσησ µου και 
ετεκεν και η γυνη αυτη και ηµεισ κατα το αυτο και ουκ εστιν ουθεισ µεθ′ ηµων παρεξ αµφοτερων ηµων εν τω 
οικω19και απεθανεν ο υιοσ τησ γυναικοσ ταυτησ την νυκτα ωσ επεκοιµηθη επ′ αυτον20και ανεστη µεσησ τησ 
νυκτοσ και ελαβεν τον υιον µου εκ των αγκαλων µου και εκοιµισεν αυτον εν τω κολπω αυτησ και τον υιον 
αυτησ τον τεθνηκοτα εκοιµισεν εν τω κολπω µου21και ανεστην το πρωι θηλασαι τον υιον µου και εκεινοσ ην 
τεθνηκωσ και ιδου κατενοησα αυτον πρωι και ιδου ουκ ην ο υιοσ µου ον ετεκον22και ειπεν η γυνη η ετερα 
ουχι αλλα ο υιοσ µου ο ζων ο δε υιοσ σου ο τεθνηκωσ και ελαλησαν ενωπιον του βασιλεωσ23και ειπεν ο 
βασιλευσ αυταισ συ λεγεισ ουτοσ ο υιοσ µου ο ζων και ο υιοσ ταυτησ ο τεθνηκωσ και συ λεγεισ ουχι αλλα ο 
υιοσ µου ο ζων και ο υιοσ σου ο τεθνηκωσ24και ειπεν ο βασιλευσ λαβετε µοι µαχαιραν και προσηνεγκαν την 
µαχαιραν ενωπιον του βασιλεωσ25και ειπεν ο βασιλευσ διελετε το παιδιον το θηλαζον το ζων εισ δυο και δοτε 
το ηµισυ αυτου ταυτη και το ηµισυ αυτου ταυτη26και απεκριθη η γυνη ησ ην ο υιοσ ο ζων και ειπεν προσ τον 
βασιλεα οτι εταραχθη η µητρα αυτησ επι τω υιω αυτησ και ειπεν εν εµοι κυριε δοτε αυτη το παιδιον και 
θανατω µη θανατωσητε αυτον και αυτη ειπεν µητε εµοι µητε αυτη εστω διελετε27και απεκριθη ο βασιλευσ και 
ειπεν δοτε το παιδιον τη ειπουση δοτε αυτη αυτο και θανατω µη θανατωσητε αυτον αυτη η µητηρ αυτου28και 
ηκουσαν πασ ισραηλ το κριµα τουτο ο εκρινεν ο βασιλευσ και εφοβηθησαν απο προσωπου του βασιλεωσ οτι 
ειδον οτι φρονησισ θεου εν αυτω του ποιειν δικαιωµα

Chapter 4
1και ην ο βασιλευσ σαλωµων βασιλευων επι ισραηλ2και ουτοι οι αρχοντεσ οι ησαν αυτου αζαριου υιοσ 
σαδωκ3και ελιαρεφ και αχια υιοσ σαβα γραµµατεισ και ιωσαφατ υιοσ αχιλιδ υποµιµνησκων4και σαδουχ και 
αβιαθαρ ιερεισ5και ορνια υιοσ ναθαν επι των καθεσταµενων και ζαβουθ υιοσ ναθαν εταιροσ του 
βασιλεωσ6και αχιηλ οικονοµοσ και ελιαβ υιοσ σαφ επι τησ πατριασ και αδωνιραµ υιοσ εφρα επι των 
φορων7και τω σαλωµων δωδεκα καθεσταµενοι επι παντα ισραηλ χορηγειν τω βασιλει και τω οικω αυτου µηνα 
εν τω ενιαυτω εγινετο επι τον ενα χορηγειν8και ταυτα τα ονοµατα αυτων βενωρ εν ορει εφραιµ εισ9υιοσ ρηχαβ 
εν µαχεµασ και βηθαλαµιν και βαιθσαµυσ και αιλων εωσ βαιθαναν εισ10υιοσ εσωθ βηρβηθνεµα λουσαµηνχα 
και ρησφαρα11χιναναδαβ και αναφαθι ανηρ ταβληθ θυγατηρ σαλωµων ην αυτω εισ γυναικα εισ12βακχα υιοσ 
αχιλιδ θααναχ και µεκεδω και πασ ο οικοσ σαν ο παρα σεσαθαν υποκατω του εσραε και εκ βαισαφουδ 
εβελµαωλα εωσ µαεβερ λουκαµ εισ13υιοσ γαβερ εν ρεµαθ γαλααδ τουτω σχοινισµα ερεγαβα η εν τη βασαν 
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εξηκοντα πολεισ µεγαλαι τειχηρεισ και µοχλοι χαλκοι εισ14αχιναδαβ υιοσ αχελ µααναιν εισ15αχιµαασ εν 
νεφθαλι και ουτοσ ελαβεν την βασεµµαθ θυγατερα σαλωµων εισ γυναικα εισ16βαανα υιοσ χουσι εν τη 
µααλαθ εισ17σαµαα υιοσ ηλα εν τω βενιαµιν18γαβερ υιοσ αδαι εν τη γη γαδ γη σηων βασιλεωσ του εσεβων και 
ωγ βασιλεωσ του βασαν και νασιφ εισ εν γη ιουδα19ιωσαφατ υιοσ φουασουδ εν ισσαχαρ

Chapter 5
1και εχορηγουν οι καθεσταµενοι ουτωσ τω βασιλει σαλωµων και παντα τα διαγγελµατα επι την τραπεζαν του 
βασιλεωσ εκαστοσ µηνα αυτου ου παραλλασσουσιν λογον και τασ κριθασ και το αχυρον τοισ ιπποισ και 
τοισ αρµασιν ηρον εισ τον τοπον ου αν η ο βασιλευσ εκαστοσ κατα την συνταξιν αυτου2και ταυτα τα δεοντα 
τω σαλωµων εν ηµερα µια τριακοντα κοροι σεµιδαλεωσ και εξηκοντα κοροι αλευρου κεκοπανισµενου3και 
δεκα µοσχοι εκλεκτοι και εικοσι βοεσ νοµαδεσ και εκατον προβατα εκτοσ ελαφων και δορκαδων και ορνιθων 
εκλεκτων σιτευτα4οτι ην αρχων περαν του ποταµου και ην αυτω ειρηνη εκ παντων των µερων κυκλοθεν9και 
εδωκεν κυριοσ φρονησιν τω σαλωµων και σοφιαν πολλην σφοδρα και χυµα καρδιασ ωσ η αµµοσ η παρα την 
θαλασσαν10και επληθυνθη σαλωµων σφοδρα υπερ την φρονησιν παντων αρχαιων ανθρωπων και υπερ παντασ 
φρονιµουσ αιγυπτου11και εσοφισατο υπερ παντασ τουσ ανθρωπουσ και εσοφισατο υπερ γαιθαν τον εζραι+την 
και τον αιµαν και τον χαλκαλ και δαρδα υιουσ µαλ12και ελαλησεν σαλωµων τρισχιλιασ παραβολασ και 
ησαν ωδαι αυτου πεντακισχιλιαι13και ελαλησεν περι των ξυλων απο τησ κεδρου τησ εν τω λιβανω και εωσ 
τησ υσσωπου τησ εκπορευοµενησ δια του τοιχου και ελαλησεν περι των κτηνων και περι των πετεινων και 
περι των ερπετων και περι των ιχθυων14και παρεγινοντο παντεσ οι λαοι ακουσαι τησ σοφιασ σαλωµων και 
ελαµβανεν δωρα παρα παντων των βασιλεων τησ γησ οσοι ηκουον τησ σοφιασ αυτου14και ελαβεν σαλωµων 
την θυγατερα φαραω εαυτω εισ γυναικα και εισηγαγεν αυτην εισ την πολιν δαυιδ εωσ συντελεσαι αυτον τον 
οικον κυριου και τον οικον εαυτου και το τειχοσ ιερουσαληµ14τοτε ανεβη φαραω βασιλευσ αιγυπτου και 
προκατελαβετο την γαζερ και ενεπυρισεν αυτην και τον χανανιτην τον κατοικουντα εν µεργαβ και εδωκεν 
αυτασ φαραω αποστολασ θυγατρι αυτου γυναικι σαλωµων και σαλωµων ωκοδοµησεν την γαζερ15και 
απεστειλεν χιραµ βασιλευσ τυρου τουσ παιδασ αυτου χρισαι τον σαλωµων αντι δαυιδ του πατροσ αυτου οτι 
αγαπων ην χιραµ τον δαυιδ πασασ τασ ηµερασ16και απεστειλεν σαλωµων προσ χιραµ λεγων17συ οιδασ δαυιδ 
τον πατερα µου οτι ουκ εδυνατο οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου θεου µου απο προσωπου των πολεµων 
των κυκλωσαντων αυτον εωσ του δουναι κυριον αυτουσ υπο τα ιχνη των ποδων αυτου18και νυν ανεπαυσε 
κυριοσ ο θεοσ µου εµοι κυκλοθεν ουκ εστιν επιβουλοσ και ουκ εστιν απαντηµα πονηρον19και ιδου εγω λεγω 
οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου θεου µου καθωσ ελαλησεν κυριοσ ο θεοσ προσ δαυιδ τον πατερα µου 
λεγων ο υιοσ σου ον δωσω αντι σου επι τον θρονον σου ουτοσ οικοδοµησει τον οικον τω ονοµατι µου20και νυν 
εντειλαι και κοψατωσαν µοι ξυλα εκ του λιβανου και ιδου οι δουλοι µου µετα των δουλων σου και τον µισθον 
δουλειασ σου δωσω σοι κατα παντα οσα εαν ειπησ οτι συ οιδασ οτι ουκ εστιν ηµιν ειδωσ ξυλα κοπτειν καθωσ 
οι σιδωνιοι21και εγενηθη καθωσ ηκουσεν χιραµ των λογων σαλωµων εχαρη σφοδρα και ειπεν ευλογητοσ ο 
θεοσ σηµερον οσ εδωκεν τω δαυιδ υιον φρονιµον επι τον λαον τον πολυν τουτον22και απεστειλεν προσ 
σαλωµων λεγων ακηκοα περι παντων ων απεσταλκασ προσ µε εγω ποιησω παν θεληµα σου ξυλα κεδρινα και 
πευκινα23οι δουλοι µου καταξουσιν αυτα εκ του λιβανου εισ την θαλασσαν εγω θησοµαι αυτα σχεδιασ εωσ 
του τοπου ου εαν αποστειλησ προσ µε και εκτιναξω αυτα εκει και συ αρεισ και ποιησεισ το θεληµα µου του 
δουναι αρτουσ τω οικω µου24και ην χιραµ διδουσ τω σαλωµων κεδρουσ και παν θεληµα αυτου25και σαλωµων 
εδωκεν τω χιραµ εικοσι χιλιαδασ κορουσ πυρου και µαχιρ τω οικω αυτου και εικοσι χιλιαδασ βεθ ελαιου 
κεκοµµενου κατα τουτο εδιδου σαλωµων τω χιραµ κατ′ ενιαυτον26και κυριοσ εδωκεν σοφιαν τω σαλωµων 
καθωσ ελαλησεν αυτω και ην ειρηνη ανα µεσον χιραµ και ανα µεσον σαλωµων και διεθεντο διαθηκην ανα 
µεσον εαυτων27και ανηνεγκεν ο βασιλευσ φορον εκ παντοσ ισραηλ και ην ο φοροσ τριακοντα χιλιαδεσ 
ανδρων28και απεστειλεν αυτουσ εισ τον λιβανον δεκα χιλιαδεσ εν τω µηνι αλλασσοµενοι µηνα ησαν εν τω 
λιβανω και δυο µηνασ εν οικω αυτων και αδωνιραµ επι του φορου29και ην τω σαλωµων εβδοµηκοντα 
χιλιαδεσ αιροντεσ αρσιν και ογδοηκοντα χιλιαδεσ λατοµων εν τω ορει30χωρισ αρχοντων των καθεσταµενων 
επι των εργων των σαλωµων τρεισ χιλιαδεσ και εξακοσιοι επισταται οι ποιουντεσ τα εργα32και ητοιµασαν 
τουσ λιθουσ και τα ξυλα τρια ετη

Chapter 6
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1και εγενηθη εν τω τεσσαρακοστω και τετρακοσιοστω ετει τησ εξοδου υιων ισραηλ εξ αιγυπτου τω ετει τω 
τεταρτω εν µηνι τω δευτερω βασιλευοντοσ του βασιλεωσ σαλωµων επι ισραηλ1και ενετειλατο ο βασιλευσ και 
αιρουσιν λιθουσ µεγαλουσ τιµιουσ εισ τον θεµελιον του οικου και λιθουσ απελεκητουσ1και επελεκησαν οι 
υιοι σαλωµων και οι υιοι χιραµ και εβαλαν αυτουσ1εν τω ετει τω τεταρτω εθεµελιωσεν τον οικον κυριου εν 
µηνι νισω τω δευτερω µηνι1εν ενδεκατω ενιαυτω εν µηνι βααλ ουτοσ ο µην ο ογδοοσ συνετελεσθη ο οικοσ εισ 
παντα λογον αυτου και εισ πασαν διαταξιν αυτου2και ο οικοσ ον ωκοδοµησεν ο βασιλευσ σαλωµων τω κυριω 
τεσσαρακοντα πηχεων µηκοσ αυτου και εικοσι εν πηχει πλατοσ αυτου και πεντε και εικοσι εν πηχει το υψοσ 
αυτου3και το αιλαµ κατα προσωπον του ναου εικοσι εν πηχει µηκοσ αυτου εισ το πλατοσ του οικου και δεκα 
εν πηχει το πλατοσ αυτου κατα προσωπον του οικου και ωκοδοµησεν τον οικον και συνετελεσεν αυτον4και 
εποιησεν τω οικω θυριδασ παρακυπτοµενασ κρυπτασ5και εδωκεν επι τον τοιχον του οικου µελαθρα κυκλοθεν 
τω ναω και τω δαβιρ και εποιησεν πλευρασ κυκλοθεν6η πλευρα η υποκατω πεντε πηχεων το πλατοσ αυτησ 
και το µεσον εξ και η τριτη επτα εν πηχει το πλατοσ αυτησ οτι διαστηµα εδωκεν τω οικω κυκλοθεν εξωθεν του 
οικου οπωσ µη επιλαµβανωνται των τοιχων του οικου7και ο οικοσ εν τω οικοδοµεισθαι αυτον λιθοισ 
ακροτοµοισ αργοισ ωκοδοµηθη και σφυρα και πελεκυσ και παν σκευοσ σιδηρουν ουκ ηκουσθη εν τω οικω εν 
τω οικοδοµεισθαι αυτον8και ο πυλων τησ πλευρασ τησ υποκατωθεν υπο την ωµιαν του οικου την δεξιαν και 
ελικτη αναβασισ εισ το µεσον και εκ τησ µεσησ επι τα τριωροφα9και ωκοδοµησεν τον οικον και συνετελεσεν 
αυτον και εκοιλοσταθµησεν τον οικον κεδροισ10και ωκοδοµησεν τουσ ενδεσµουσ δι′ ολου του οικου πεντε εν 
πηχει το υψοσ αυτου και συνεσχεν τον ενδεσµον εν ξυλοισ κεδρινοισ15και ωκοδοµησεν τουσ τοιχουσ του 
οικου δια ξυλων κεδρινων απο του εδαφουσ του οικου και εωσ των δοκων και εωσ των τοιχων 
εκοιλοσταθµησεν συνεχοµενα ξυλοισ εσωθεν και περιεσχεν το εσω του οικου εν πλευραισ πευκιναισ16και 
ωκοδοµησεν τουσ εικοσι πηχεισ απ′ ακρου του οικου το πλευρον το εν απο του εδαφουσ εωσ των δοκων και 
εποιησεν εκ του δαβιρ εισ το αγιον των αγιων17και τεσσαρακοντα πηχων ην ο ναοσ κατα προσωπον19του 
δαβιρ εν µεσω του οικου εσωθεν δουναι εκει την κιβωτον διαθηκησ κυριου20εικοσι πηχεισ µηκοσ και εικοσι 
πηχεισ πλατοσ και εικοσι πηχεισ το υψοσ αυτου και περιεσχεν αυτον χρυσιω συγκεκλεισµενω και εποιησεν 
θυσιαστηριον21κατα προσωπον του δαβιρ και περιεσχεν αυτο χρυσιω22και ολον τον οικον περιεσχεν χρυσιω 
εωσ συντελειασ παντοσ του οικου23και εποιησεν εν τω δαβιρ δυο χερουβιν δεκα πηχεων µεγεθοσ 
εσταθµωµενον24και πεντε πηχεων πτερυγιον του χερουβ του ενοσ και πεντε πηχεων πτερυγιον αυτου το 
δευτερον εν πηχει δεκα απο µερουσ πτερυγιου αυτου εισ µεροσ πτερυγιου αυτου25ουτωσ τω χερουβ τω 
δευτερω εν µετρω ενι συντελεια µια αµφοτεροισ26και το υψοσ του χερουβ του ενοσ δεκα εν πηχει και ουτωσ 
το χερουβ το δευτερον27και αµφοτερα τα χερουβιν εν µεσω του οικου του εσωτατου και διεπετασεν τασ 
πτερυγασ αυτων και ηπτετο πτερυξ µια του τοιχου και πτερυξ ηπτετο του τοιχου του δευτερου και αι πτερυγεσ 
αυτων αι εν µεσω του οικου ηπτοντο πτερυξ πτερυγοσ28και περιεσχεν τα χερουβιν χρυσιω29και παντασ τουσ 
τοιχουσ του οικου κυκλω εγκολαπτα εγραψεν γραφιδι χερουβιν και φοινικεσ τω εσωτερω και τω εξωτερω30και 
το εδαφοσ του οικου περιεσχεν χρυσιω του εσωτατου και του εξωτατου31και τω θυρωµατι του δαβιρ εποιησεν 
θυρασ ξυλων αρκευθινων και φλιασ πενταπλασ32και δυο θυρασ ξυλων πευκινων και εγκολαπτα επ′ αυτων 
εγκεκολαµµενα χερουβιν και φοινικασ και πεταλα διαπεπετασµενα και περιεσχεν χρυσιω και κατεβαινεν επι 
τα χερουβιν και επι τουσ φοινικασ το χρυσιον33και ουτωσ εποιησεν τω πυλωνι του ναου φλιαι ξυλων 
αρκευθινων στοαι τετραπλωσ34και εν αµφοτεραισ ταισ θυραισ ξυλα πευκινα δυο πτυχαι η θυρα η µια και 
στροφεισ αυτων και δυο πτυχαι η θυρα η δευτερα στρεφοµενα35εγκεκολαµµενα χερουβιν και φοινικεσ και 
διαπεπετασµενα πεταλα και περιεχοµενα χρυσιω καταγοµενω επι την εκτυπωσιν36και ωκοδοµησεν την αυλην 
την εσωτατην τρεισ στιχουσ απελεκητων και στιχοσ κατειργασµενησ κεδρου κυκλοθεν36και ωκοδοµησε 
καταπετασµα τησ αυλησ του αιλαµ του οικου του κατα προσωπον του ναου

Chapter 7
1και απεστειλεν ο βασιλευσ σαλωµων και ελαβεν τον χιραµ εκ τυρου2υιον γυναικοσ χηρασ και ουτοσ απο 
τησ φυλησ νεφθαλι και ο πατηρ αυτου ανηρ τυριοσ τεκτων χαλκου και πεπληρωµενοσ τησ τεχνησ και 
συνεσεωσ και επιγνωσεωσ του ποιειν παν εργον εν χαλκω και εισηχθη προσ τον βασιλεα σαλωµων και 
εποιησεν παντα τα εργα3και εχωνευσεν τουσ δυο στυλουσ τω αιλαµ του οικου οκτωκαιδεκα πηχεισ υψοσ του 
στυλου και περιµετρον τεσσαρεσ και δεκα πηχεισ εκυκλου αυτον και το παχοσ του στυλου τεσσαρων 
δακτυλων τα κοιλωµατα και ουτωσ ο στυλοσ ο δευτεροσ4και δυο επιθεµατα εποιησεν δουναι επι τασ κεφαλασ 
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των στυλων χωνευτα χαλκα πεντε πηχεισ το υψοσ του επιθεµατοσ του ενοσ και πεντε πηχεισ το υψοσ του 
επιθεµατοσ του δευτερου5και εποιησεν δυο δικτυα περικαλυψαι το επιθεµα των στυλων και δικτυον τω 
επιθεµατι τω ενι και δικτυον τω επιθεµατι τω δευτερω6και εργον κρεµαστον δυο στιχοι ροων χαλκων 
δεδικτυωµενοι εργον κρεµαστον στιχοσ επι στιχον και ουτωσ εποιησεν τω επιθεµατι τω δευτερω7και εστησεν 
τουσ στυλουσ του αιλαµ του ναου και εστησεν τον στυλον τον ενα και επεκαλεσεν το ονοµα αυτου ιαχουµ 
και εστησεν τον στυλον τον δευτερον και επεκαλεσεν το ονοµα αυτου βααζ8και επι των κεφαλων των στυλων 
εργον κρινου κατα το αιλαµ τεσσαρων πηχων9και µελαθρον επ′ αµφοτερων των στυλων και επανωθεν των 
πλευρων επιθεµα το µελαθρον τω παχει10και εποιησεν την θαλασσαν δεκα εν πηχει απο του χειλουσ αυτησ 
εωσ του χειλουσ αυτησ στρογγυλον κυκλω το αυτο πεντε εν πηχει το υψοσ αυτησ και συνηγµενοι τρεισ και 
τριακοντα εν πηχει εκυκλουν αυτην11και υποστηριγµατα υποκατωθεν του χειλουσ αυτησ κυκλοθεν εκυκλουν 
αυτην δεκα εν πηχει κυκλοθεν ανισταν την θαλασσαν12και το χειλοσ αυτησ ωσ εργον χειλουσ ποτηριου 
βλαστοσ κρινου και το παχοσ αυτου παλαιστησ13και δωδεκα βοεσ υποκατω τησ θαλασσησ οι τρεισ 
επιβλεποντεσ βορραν και οι τρεισ επιβλεποντεσ θαλασσαν και οι τρεισ επιβλεποντεσ νοτον και οι τρεισ 
επιβλεποντεσ ανατολην και παντα τα οπισθια εισ τον οικον και η θαλασσα επ′ αυτων επανωθεν14και 
εποιησεν δεκα µεχωνωθ χαλκασ πεντε πηχεισ µηκοσ τησ µεχωνωθ τησ µιασ και τεσσαρεσ πηχεισ πλατοσ 
αυτησ και εξ εν πηχει υψοσ αυτησ15και τουτο το εργον των µεχωνωθ συγκλειστον αυτοισ και συγκλειστον 
ανα µεσον των εξεχοµενων16και επι τα συγκλεισµατα αυτων ανα µεσον των εξεχοµενων λεοντεσ και βοεσ και 
χερουβιν και επι των εξεχοµενων ουτωσ και επανωθεν και υποκατωθεν των λεοντων και των βοων χωραι 
εργον καταβασεωσ17και τεσσαρεσ τροχοι χαλκοι τη µεχωνωθ τη µια και τα προσεχοντα χαλκα και τεσσαρα 
µερη αυτων ωµιαι υποκατω των λουτηρων18και χειρεσ εν τοισ τροχοισ εν τη µεχωνωθ και το υψοσ του τροχου 
του ενοσ πηχεοσ και ηµισουσ19και το εργον των τροχων εργον τροχων αρµατοσ αι χειρεσ αυτων και οι νωτοι 
αυτων και η πραγµατεια αυτων τα παντα χωνευτα20αι τεσσαρεσ ωµιαι επι των τεσσαρων γωνιων τησ µεχωνωθ 
τησ µιασ εκ τησ µεχωνωθ οι ωµοι αυτησ21και επι τησ κεφαλησ τησ µεχωνωθ ηµισυ του πηχεοσ µεγεθοσ 
στρογγυλον κυκλω επι τησ κεφαλησ τησ µεχωνωθ και αρχη χειρων αυτησ και τα συγκλεισµατα αυτησ και 
ηνοιγετο επι τασ αρχασ των χειρων αυτησ22και τα συγκλεισµατα αυτησ χερουβιν και λεοντεσ και φοινικεσ 
εστωτα εχοµενον εκαστον κατα προσωπον αυτου εσω και τα κυκλοθεν23κατ′ αυτην εποιησεν πασασ τασ δεκα 
µεχωνωθ ταξιν µιαν και µετρον εν πασαισ24και εποιησεν δεκα χυτροκαυλουσ χαλκουσ τεσσαρακοντα χοεισ 
χωρουντα τον χυτροκαυλον τον ενα µετρησει ο χυτροκαυλοσ ο εισ επι τησ µεχωνωθ τησ µιασ ταισ δεκα 
µεχωνωθ25και εθετο τασ δεκα µεχωνωθ πεντε απο τησ ωµιασ του οικου εκ δεξιων και πεντε απο τησ ωµιασ του 
οικου εξ αριστερων και η θαλασσα απο τησ ωµιασ του οικου εκ δεξιων κατ′ ανατολασ απο του κλιτουσ του 
νοτου26και εποιησεν χιραµ τουσ λεβητασ και τασ θερµαστρεισ και τασ φιαλασ και συνετελεσεν χιραµ ποιων 
παντα τα εργα α εποιησεν τω βασιλει σαλωµων εν οικω κυριου27στυλουσ δυο και τα στρεπτα των στυλων επι 
των κεφαλων των στυλων δυο και τα δικτυα δυο του καλυπτειν αµφοτερα τα στρεπτα των γλυφων τα οντα επι 
των στυλων28τασ ροασ τετρακοσιασ αµφοτεροισ τοισ δικτυοισ δυο στιχοι ροων τω δικτυω τω ενι 
περικαλυπτειν αµφοτερα τα στρεπτα επ′ αµφοτεροισ τοισ στυλοισ29και τασ µεχωνωθ δεκα και τουσ 
χυτροκαυλουσ δεκα επι των µεχωνωθ30και την θαλασσαν µιαν και τουσ βοασ δωδεκα υποκατω τησ 
θαλασσησ31και τουσ λεβητασ και τασ θερµαστρεισ και τασ φιαλασ και παντα τα σκευη α εποιησεν χιραµ τω 
βασιλει σαλωµων τω οικω κυριου και οι στυλοι τεσσαρακοντα και οκτω του οικου του βασιλεωσ και του 
οικου κυριου παντα τα εργα του βασιλεωσ α εποιησεν χιραµ χαλκα αρδην32ουκ ην σταθµοσ του χαλκου ου 
εποιησεν παντα τα εργα ταυτα εκ πληθουσ σφοδρα ουκ ην τερµα τω σταθµω του χαλκου33εν τω περιοικω του 
ιορδανου εχωνευσεν αυτα ο βασιλευσ εν τω παχει τησ γησ ανα µεσον σοκχωθ και ανα µεσον σιρα34και 
εδωκεν ο βασιλευσ σαλωµων τα σκευη α εποιησεν εν οικω κυριου το θυσιαστηριον το χρυσουν και την 
τραπεζαν εφ′ ησ οι αρτοι τησ προσφορασ χρυσην35και τασ λυχνιασ πεντε εκ δεξιων και πεντε εξ αριστερων 
κατα προσωπον του δαβιρ χρυσασ συγκλειοµενασ και τα λαµπαδια και τουσ λυχνουσ και τασ επαρυστριδασ 
χρυσασ36και τα προθυρα και οι ηλοι και αι φιαλαι και τα τρυβλια και αι θυισκαι χρυσαι συγκλειστα και τα 
θυρωµατα των θυρων του οικου του εσωτατου αγιου των αγιων και τασ θυρασ του οικου του ναου 
χρυσασ37και ανεπληρωθη παν το εργον ο εποιησεν σαλωµων οικου κυριου και εισηνεγκεν σαλωµων τα αγια 
δαυιδ του πατροσ αυτου και παντα τα αγια σαλωµων το αργυριον και το χρυσιον και τα σκευη εδωκεν εισ 
τουσ θησαυρουσ οικου κυριου38και τον οικον αυτου ωκοδοµησεν σαλωµων τρισκαιδεκα ετεσιν39και 
ωκοδοµησεν τον οικον δρυµω του λιβανου εκατον πηχεισ µηκοσ αυτου και πεντηκοντα πηχεισ πλατοσ αυτου 
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και τριακοντα πηχων υψοσ αυτου και τριων στιχων στυλων κεδρινων και ωµιαι κεδριναι τοισ στυλοισ40και 
εφατνωσεν τον οικον ανωθεν επι των πλευρων των στυλων και αριθµοσ των στυλων τεσσαρακοντα και πεντε 
δεκα και πεντε ο στιχοσ41και µελαθρα τρια και χωρα επι χωραν τρισσωσ42και παντα τα θυρωµατα και αι 
χωραι τετραγωνοι µεµελαθρωµεναι και απο του θυρωµατοσ επι θυραν τρισσωσ43και το αιλαµ των στυλων 
πεντηκοντα πηχων µηκοσ και τριακοντα εν πλατει εζυγωµενα αιλαµ επι προσωπον αυτων και στυλοι και 
παχοσ επι προσωπον αυτησ τοισ αιλαµµιν44και το αιλαµ των θρονων ου κρινει εκει αιλαµ του κριτηριου45και 
οικοσ αυτω εν ω καθησεται εκει αυλη µια εξελισσοµενη τουτοισ κατα το εργον τουτο και οικον τη θυγατρι 
φαραω ην ελαβεν σαλωµων κατα το αιλαµ τουτο46παντα ταυτα εκ λιθων τιµιων κεκολαµµενα εκ διαστηµατοσ 
εσωθεν και εκ του θεµελιου εωσ των γεισων και εξωθεν εισ την αυλην την µεγαλην47την τεθεµελιωµενην εν 
τιµιοισ λιθοισ µεγαλοισ λιθοισ δεκαπηχεσιν και τοισ οκταπηχεσιν48και επανωθεν τιµιοισ κατα το µετρον 
απελεκητων και κεδροισ49τησ αυλησ τησ µεγαλησ κυκλω τρεισ στιχοι απελεκητων και στιχοσ κεκολαµµενησ 
κεδρου50και συνετελεσεν σαλωµων ολον τον οικον αυτου

Chapter 8
1και εγενετο εν τω συντελεσαι σαλωµων του οικοδοµησαι τον οικον κυριου και τον οικον εαυτου µετα εικοσι 
ετη τοτε εξεκκλησιασεν ο βασιλευσ σαλωµων παντασ τουσ πρεσβυτερουσ ισραηλ εν σιων του ανενεγκειν την 
κιβωτον διαθηκησ κυριου εκ πολεωσ δαυιδ αυτη εστιν σιων2εν µηνι αθανιν3και ηραν οι ιερεισ την 
κιβωτον4και το σκηνωµα του µαρτυριου και παντα τα σκευη τα αγια τα εν τω σκηνωµατι του µαρτυριου5και 
ο βασιλευσ και πασ ισραηλ εµπροσθεν τησ κιβωτου θυοντεσ προβατα και βοασ αναριθµητα6και εισφερουσιν 
οι ιερεισ την κιβωτον εισ τον τοπον αυτησ εισ το δαβιρ του οικου εισ τα αγια των αγιων υπο τασ πτερυγασ των 
χερουβιν7οτι τα χερουβιν διαπεπετασµενα ταισ πτερυξιν επι τον τοπον τησ κιβωτου και περιεκαλυπτον τα 
χερουβιν επι την κιβωτον και επι τα αγια αυτησ επανωθεν8και υπερειχον τα ηγιασµενα και ενεβλεποντο αι 
κεφαλαι των ηγιασµενων εκ των αγιων εισ προσωπον του δαβιρ και ουκ ωπτανοντο εξω9ουκ ην εν τη κιβωτω 
πλην δυο πλακεσ λιθιναι πλακεσ τησ διαθηκησ ασ εθηκεν εκει µωυσησ εν χωρηβ α διεθετο κυριοσ µετα των 
υιων ισραηλ εν τω εκπορευεσθαι αυτουσ εκ γησ αιγυπτου10και εγενετο ωσ εξηλθον οι ιερεισ εκ του αγιου και 
η νεφελη επλησεν τον οικον11και ουκ ηδυναντο οι ιερεισ στηναι λειτουργειν απο προσωπου τησ νεφελησ οτι 
επλησεν δοξα κυριου τον οικον14και απεστρεψεν ο βασιλευσ το προσωπον αυτου και ευλογησεν ο βασιλευσ 
παντα ισραηλ και πασα εκκλησια ισραηλ ειστηκει15και ειπεν ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ισραηλ σηµερον οσ 
ελαλησεν εν τω στοµατι αυτου περι δαυιδ του πατροσ µου και εν ταισ χερσιν αυτου επληρωσεν λεγων16αφ′ ησ 
ηµερασ εξηγαγον τον λαον µου τον ισραηλ εξ αιγυπτου ουκ εξελεξαµην εν πολει εν ενι σκηπτρω ισραηλ του 
οικοδοµησαι οικον του ειναι το ονοµα µου εκει και εξελεξαµην εν ιερουσαληµ ειναι το ονοµα µου εκει και 
εξελεξαµην τον δαυιδ του ειναι επι τον λαον µου τον ισραηλ17και εγενετο επι τησ καρδιασ δαυιδ του πατροσ 
µου οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ18και ειπεν κυριοσ προσ δαυιδ τον πατερα µου ανθ′ ων 
ηλθεν επι την καρδιαν σου του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι µου καλωσ εποιησασ οτι εγενηθη επι την 
καρδιαν σου19πλην συ ουκ οικοδοµησεισ τον οικον αλλ′ η ο υιοσ σου ο εξελθων εκ των πλευρων σου ουτοσ 
οικοδοµησει τον οικον τω ονοµατι µου20και ανεστησεν κυριοσ το ρηµα αυτου ο ελαλησεν και ανεστην αντι 
δαυιδ του πατροσ µου και εκαθισα επι του θρονου ισραηλ καθωσ ελαλησεν κυριοσ και ωκοδοµησα τον οικον 
τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ21και εθεµην εκει τοπον τη κιβωτω εν η εστιν εκει διαθηκη κυριου ην διεθετο 
κυριοσ µετα των πατερων ηµων εν τω εξαγαγειν αυτον αυτουσ εκ γησ αιγυπτου22και εστη σαλωµων κατα 
προσωπον του θυσιαστηριου κυριου ενωπιον πασησ εκκλησιασ ισραηλ και διεπετασεν τασ χειρασ αυτου εισ 
τον ουρανον23και ειπεν κυριε ο θεοσ ισραηλ ουκ εστιν ωσ συ θεοσ εν τω ουρανω ανω και επι τησ γησ κατω 
φυλασσων διαθηκην και ελεοσ τω δουλω σου τω πορευοµενω ενωπιον σου εν ολη τη καρδια αυτου24α 
εφυλαξασ τω δουλω σου δαυιδ τω πατρι µου και ελαλησασ εν τω στοµατι σου και εν χερσιν σου επληρωσασ 
ωσ η ηµερα αυτη25και νυν κυριε ο θεοσ ισραηλ φυλαξον τω δουλω σου τω δαυιδ τω πατρι µου α ελαλησασ 
αυτω λεγων ουκ εξαρθησεται σου ανηρ εκ προσωπου µου καθηµενοσ επι θρονου ισραηλ πλην εαν 
φυλαξωνται τα τεκνα σου τασ οδουσ αυτων του πορευεσθαι ενωπιον εµου καθωσ επορευθησ ενωπιον 
εµου26και νυν κυριε ο θεοσ ισραηλ πιστωθητω δη το ρηµα σου τω δαυιδ τω πατρι µου27οτι ει αληθωσ 
κατοικησει ο θεοσ µετα ανθρωπων επι τησ γησ ει ο ουρανοσ και ο ουρανοσ του ουρανου ουκ αρκεσουσιν σοι 
πλην και ο οικοσ ουτοσ ον ωκοδοµησα τω ονοµατι σου28και επιβλεψη επι την δεησιν µου κυριε ο θεοσ ισραηλ 
ακουειν τησ τερψεωσ ησ ο δουλοσ σου προσευχεται ενωπιον σου προσ σε σηµερον29του ειναι οφθαλµουσ σου 
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ηνεωγµενουσ εισ τον οικον τουτον ηµερασ και νυκτοσ εισ τον τοπον ον ειπασ εσται το ονοµα µου εκει του 
εισακουειν τησ προσευχησ ησ προσευχεται ο δουλοσ σου εισ τον τοπον τουτον ηµερασ και νυκτοσ30και 
εισακουση τησ δεησεωσ του δουλου σου και του λαου σου ισραηλ α αν προσευξωνται εισ τον τοπον τουτον 
και συ εισακουση εν τω τοπω τησ κατοικησεωσ σου εν ουρανω και ποιησεισ και ιλεωσ εση31οσα αν αµαρτη 
εκαστοσ τω πλησιον αυτου και εαν λαβη επ′ αυτον αραν του αρασθαι αυτον και ελθη και εξαγορευση κατα 
προσωπον του θυσιαστηριου σου εν τω οικω τουτω32και συ εισακουσει εκ του ουρανου και ποιησεισ και 
κρινεισ τον λαον σου ισραηλ ανοµηθηναι ανοµον δουναι την οδον αυτου εισ κεφαλην αυτου και του 
δικαιωσαι δικαιον δουναι αυτω κατα την δικαιοσυνην αυτου33εν τω πταισαι τον λαον σου ισραηλ ενωπιον 
εχθρων οτι αµαρτησονται σοι και επιστρεψουσιν και εξοµολογησονται τω ονοµατι σου και προσευξονται και 
δεηθησονται εν τω οικω τουτω34και συ εισακουση εκ του ουρανου και ιλεωσ εση ταισ αµαρτιαισ του λαου 
σου ισραηλ και αποστρεψεισ αυτουσ εισ την γην ην εδωκασ τοισ πατρασιν αυτων35εν τω συσχεθηναι τον 
ουρανον και µη γενεσθαι υετον οτι αµαρτησονται σοι και προσευξονται εισ τον τοπον τουτον και 
εξοµολογησονται τω ονοµατι σου και απο των αµαρτιων αυτων αποστρεψουσιν οταν ταπεινωσησ 
αυτουσ36και εισακουση εκ του ουρανου και ιλεωσ εση ταισ αµαρτιαισ του δουλου σου και του λαου σου 
ισραηλ οτι δηλωσεισ αυτοισ την οδον την αγαθην πορευεσθαι εν αυτη και δωσεισ υετον επι την γην ην 
εδωκασ τω λαω σου εν κληρονοµια37λιµοσ εαν γενηται θανατοσ εαν γενηται οτι εσται εµπυρισµοσ βρουχοσ 
ερυσιβη εαν γενηται και εαν θλιψη αυτον εχθροσ αυτου εν µια των πολεων αυτου παν συναντηµα παν 
πονον38πασαν προσευχην πασαν δεησιν εαν γενηται παντι ανθρωπω ωσ αν γνωσιν εκαστοσ αφην καρδιασ 
αυτου και διαπεταση τασ χειρασ αυτου εισ τον οικον τουτον39και συ εισακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου 
κατοικητηριου σου και ιλεωσ εση και ποιησεισ και δωσεισ ανδρι κατα τασ οδουσ αυτου καθωσ αν γνωσ την 
καρδιαν αυτου οτι συ µονωτατοσ οιδασ την καρδιαν παντων υιων ανθρωπων40οπωσ φοβωνται σε πασασ τασ 
ηµερασ ασ αυτοι ζωσιν επι τησ γησ ησ εδωκασ τοισ πατρασιν ηµων41και τω αλλοτριω οσ ουκ εστιν απο λαου 
σου ουτοσ42και ηξουσιν και προσευξονται εισ τον τοπον τουτον43και συ εισακουση εκ του ουρανου εξ 
ετοιµου κατοικητηριου σου και ποιησεισ κατα παντα οσα αν επικαλεσηται σε ο αλλοτριοσ οπωσ γνωσιν 
παντεσ οι λαοι το ονοµα σου και φοβωνται σε καθωσ ο λαοσ σου ισραηλ και γνωσιν οτι το ονοµα σου 
επικεκληται επι τον οικον τουτον ον ωκοδοµησα44οτι εξελευσεται ο λαοσ σου εισ πολεµον επι τουσ εχθρουσ 
αυτου εν οδω η επιστρεψεισ αυτουσ και προσευξονται εν ονοµατι κυριου οδον τησ πολεωσ ησ εξελεξω εν 
αυτη και του οικου ου ωκοδοµησα τω ονοµατι σου45και εισακουσει εκ του ουρανου τησ δεησεωσ αυτων και 
τησ προσευχησ αυτων και ποιησεισ το δικαιωµα αυτοισ46οτι αµαρτησονται σοι οτι ουκ εστιν ανθρωποσ οσ 
ουχ αµαρτησεται και επαξεισ επ′ αυτουσ και παραδωσεισ αυτουσ ενωπιον εχθρων και αιχµαλωτιουσιν 
αυτουσ οι αιχµαλωτιζοντεσ εισ γην µακραν και εγγυσ47και επιστρεψουσιν καρδιασ αυτων εν τη γη ου 
µετηχθησαν εκει και επιστρεψωσιν και δεηθωσιν σου εν γη µετοικιασ αυτων λεγοντεσ ηµαρτοµεν ηνοµησαµεν 
ηδικησαµεν48και επιστρεψωσιν προσ σε εν ολη καρδια αυτων και εν ολη ψυχη αυτων εν τη γη εχθρων αυτων 
ου µετηγαγεσ αυτουσ και προσευξονται προσ σε οδον γησ αυτων ησ εδωκασ τοισ πατρασιν αυτων τησ πολεωσ 
ησ εξελεξω και του οικου ου ωκοδοµηκα τω ονοµατι σου49και εισακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου 
κατοικητηριου σου50και ιλεωσ εση ταισ αδικιαισ αυτων αισ ηµαρτον σοι και κατα παντα τα αθετηµατα 
αυτων α ηθετησαν σοι και δωσεισ αυτουσ εισ οικτιρµουσ ενωπιον αιχµαλωτευοντων αυτουσ και 
οικτιρησουσιν αυτουσ51οτι λαοσ σου και κληρονοµια σου ουσ εξηγαγεσ εκ γησ αιγυπτου εκ µεσου 
χωνευτηριου σιδηρου52και εστωσαν οι οφθαλµοι σου και τα ωτα σου ηνεωγµενα εισ την δεησιν του δουλου 
σου και εισ την δεησιν του λαου σου ισραηλ εισακουειν αυτων εν πασιν οισ αν επικαλεσωνται σε53οτι συ 
διεστειλασ αυτουσ σαυτω εισ κληρονοµιαν εκ παντων των λαων τησ γησ καθωσ ελαλησασ εν χειρι δουλου 
σου µωυση εν τω εξαγαγειν σε τουσ πατερασ ηµων εκ γησ αιγυπτου κυριε κυριε53τοτε ελαλησεν σαλωµων 
υπερ του οικου ωσ συνετελεσεν του οικοδοµησαι αυτον ηλιον εγνωρισεν εν ουρανω κυριοσ ειπεν του 
κατοικειν εν γνοφω οικοδοµησον οικον µου οικον εκπρεπη σαυτω του κατοικειν επι καινοτητοσ ουκ ιδου αυτη 
γεγραπται εν βιβλιω τησ ωδησ54και εγενετο ωσ συνετελεσεν σαλωµων προσευχοµενοσ προσ κυριον ολην την 
προσευχην και την δεησιν ταυτην και ανεστη απο προσωπου του θυσιαστηριου κυριου οκλακωσ επι τα 
γονατα αυτου και αι χειρεσ αυτου διαπεπετασµεναι εισ τον ουρανον55και εστη και ευλογησεν πασαν 
εκκλησιαν ισραηλ φωνη µεγαλη λεγων56ευλογητοσ κυριοσ σηµερον οσ εδωκεν καταπαυσιν τω λαω αυτου 
ισραηλ κατα παντα οσα ελαλησεν ου διεφωνησεν λογοσ εισ εν πασιν τοισ λογοισ αυτου τοισ αγαθοισ οισ 
ελαλησεν εν χειρι µωυση δουλου αυτου57γενοιτο κυριοσ ο θεοσ ηµων µεθ′ ηµων καθωσ ην µετα των πατερων 
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ηµων µη εγκαταλιποιτο ηµασ µηδε αποστρεψοιτο ηµασ58επικλιναι καρδιασ ηµων προσ αυτον του πορευεσθαι 
εν πασαισ οδοισ αυτου και φυλασσειν πασασ τασ εντολασ αυτου και προσταγµατα αυτου α ενετειλατο τοισ 
πατρασιν ηµων59και εστωσαν οι λογοι ουτοι ουσ δεδεηµαι ενωπιον κυριου θεου ηµων εγγιζοντεσ προσ κυριον 
θεον ηµων ηµερασ και νυκτοσ του ποιειν το δικαιωµα του δουλου σου και το δικαιωµα λαου σου ισραηλ 
ρηµα ηµερασ εν ηµερα αυτου60οπωσ γνωσιν παντεσ οι λαοι τησ γησ οτι κυριοσ ο θεοσ αυτοσ θεοσ και ουκ 
εστιν ετι61και εστωσαν αι καρδιαι ηµων τελειαι προσ κυριον θεον ηµων και οσιωσ πορευεσθαι εν τοισ 
προσταγµασιν αυτου και φυλασσειν εντολασ αυτου ωσ η ηµερα αυτη62και ο βασιλευσ και παντεσ οι υιοι 
ισραηλ εθυσαν θυσιαν ενωπιον κυριου63και εθυσεν ο βασιλευσ σαλωµων τασ θυσιασ των ειρηνικων ασ 
εθυσεν τω κυριω βοων δυο και εικοσι χιλιαδασ και προβατων εκατον εικοσι χιλιαδασ και ενεκαινισεν τον 
οικον κυριου ο βασιλευσ και παντεσ οι υιοι ισραηλ64τη ηµερα εκεινη ηγιασεν ο βασιλευσ το µεσον τησ 
αυλησ το κατα προσωπον του οικου κυριου οτι εποιησεν εκει την ολοκαυτωσιν και τασ θυσιασ και τα στεατα 
των ειρηνικων οτι το θυσιαστηριον το χαλκουν το ενωπιον κυριου µικρον του µη δυνασθαι την ολοκαυτωσιν 
και τασ θυσιασ των ειρηνικων υπενεγκειν65και εποιησεν σαλωµων την εορτην εν τη ηµερα εκεινη και πασ 
ισραηλ µετ′ αυτου εκκλησια µεγαλη απο τησ εισοδου ηµαθ εωσ ποταµου αιγυπτου ενωπιον κυριου θεου ηµων 
εν τω οικω ω ωκοδοµησεν εσθιων και πινων και ευφραινοµενοσ ενωπιον κυριου θεου ηµων επτα ηµερασ66και 
εν τη ηµερα τη ογδοη εξαπεστειλεν τον λαον και ευλογησεν αυτον και απηλθον εκαστοσ εισ τα σκηνωµατα 
αυτου χαιροντεσ και αγαθη καρδια επι τοισ αγαθοισ οισ εποιησεν κυριοσ τω δαυιδ δουλω αυτου και τω 
ισραηλ λαω αυτου

Chapter 9
1και εγενηθη ωσ συνετελεσεν σαλωµων οικοδοµειν τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεωσ και πασαν 
την πραγµατειαν σαλωµων οσα ηθελησεν ποιησαι2και ωφθη κυριοσ τω σαλωµων δευτερον καθωσ ωφθη εν 
γαβαων3και ειπεν προσ αυτον κυριοσ ηκουσα τησ φωνησ τησ προσευχησ σου και τησ δεησεωσ σου ησ 
εδεηθησ ενωπιον εµου πεποιηκα σοι κατα πασαν την προσευχην σου ηγιακα τον οικον τουτον ον 
ωκοδοµησασ του θεσθαι το ονοµα µου εκει εισ τον αιωνα και εσονται οι οφθαλµοι µου εκει και η καρδια µου 
πασασ τασ ηµερασ4και συ εαν πορευθησ ενωπιον εµου καθωσ επορευθη δαυιδ ο πατηρ σου εν οσιοτητι 
καρδιασ και εν ευθυτητι και του ποιειν κατα παντα α ενετειλαµην αυτω και τα προσταγµατα µου και τασ 
εντολασ µου φυλαξησ5και αναστησω τον θρονον τησ βασιλειασ σου επι ισραηλ εισ τον αιωνα καθωσ 
ελαλησα τω δαυιδ πατρι σου λεγων ουκ εξαρθησεται σοι ανηρ ηγουµενοσ εν ισραηλ6εαν δε αποστραφεντεσ 
αποστραφητε υµεισ και τα τεκνα υµων απ′ εµου και µη φυλαξητε τασ εντολασ µου και τα προσταγµατα µου α 
εδωκεν µωυσησ ενωπιον υµων και πορευθητε και δουλευσητε θεοισ ετεροισ και προσκυνησητε αυτοισ7και 
εξαρω τον ισραηλ απο τησ γησ ησ εδωκα αυτοισ και τον οικον τουτον ον ηγιασα τω ονοµατι µου απορριψω εκ 
προσωπου µου και εσται ισραηλ εισ αφανισµον και εισ λαληµα εισ παντασ τουσ λαουσ8και ο οικοσ ουτοσ ο 
υψηλοσ πασ ο διαπορευοµενοσ δι′ αυτου εκστησεται και συριει και ερουσιν ενεκα τινοσ εποιησεν κυριοσ 
ουτωσ τη γη ταυτη και τω οικω τουτω9και ερουσιν ανθ′ ων εγκατελιπον κυριον θεον αυτων οσ εξηγαγεν τουσ 
πατερασ αυτων εξ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ και αντελαβοντο θεων αλλοτριων και προσεκυνησαν αυτοισ 
και εδουλευσαν αυτοισ δια τουτο επηγαγεν κυριοσ επ′ αυτουσ την κακιαν ταυτην9τοτε ανηγαγεν σαλωµων 
την θυγατερα φαραω εκ πολεωσ δαυιδ εισ οικον αυτου ον ωκοδοµησεν εαυτω εν ταισ ηµεραισ 
εκειναισ10εικοσι ετη εν οισ ωκοδοµησεν σαλωµων τουσ δυο οικουσ τον οικον κυριου και τον οικον του 
βασιλεωσ11χιραµ βασιλευσ τυρου αντελαβετο του σαλωµων εν ξυλοισ κεδρινοισ και εν ξυλοισ πευκινοισ και 
εν χρυσιω και εν παντι θεληµατι αυτου τοτε εδωκεν ο βασιλευσ τω χιραµ εικοσι πολεισ εν τη γη τη 
γαλιλαια12και εξηλθεν χιραµ εκ τυρου και επορευθη εισ την γαλιλαιαν του ιδειν τασ πολεισ ασ εδωκεν αυτω 
σαλωµων και ουκ ηρεσαν αυτω13και ειπεν τι αι πολεισ αυται ασ εδωκασ µοι αδελφε και εκαλεσεν αυτασ 
οριον εωσ τησ ηµερασ ταυτησ14και ηνεγκεν χιραµ τω σαλωµων εκατον και εικοσι ταλαντα χρυσιου26και 
ναυν υπερ ου εποιησεν ο βασιλευσ σαλωµων εν γασιωνγαβερ την ουσαν εχοµενην αιλαθ επι του χειλουσ τησ 
εσχατησ θαλασσησ εν γη εδωµ27και απεστειλεν χιραµ εν τη νηι των παιδων αυτου ανδρασ ναυτικουσ 
ελαυνειν ειδοτασ θαλασσαν µετα των παιδων σαλωµων28και ηλθον εισ σωφηρα και ελαβον εκειθεν χρυσιου 
εκατον και εικοσι ταλαντα και ηνεγκαν τω βασιλει σαλωµων

Chapter 10
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1και βασιλισσα σαβα ηκουσεν το ονοµα σαλωµων και το ονοµα κυριου και ηλθεν πειρασαι αυτον εν 
αινιγµασιν2και ηλθεν εισ ιερουσαληµ εν δυναµει βαρεια σφοδρα και καµηλοι αιρουσαι ηδυσµατα και 
χρυσον πολυν σφοδρα και λιθον τιµιον και εισηλθεν προσ σαλωµων και ελαλησεν αυτω παντα οσα ην εν τη 
καρδια αυτησ3και απηγγειλεν αυτη σαλωµων παντασ τουσ λογουσ αυτησ ουκ ην λογοσ παρεωραµενοσ παρα 
του βασιλεωσ ον ουκ απηγγειλεν αυτη4και ειδεν βασιλισσα σαβα πασαν φρονησιν σαλωµων και τον οικον ον 
ωκοδοµησεν5και τα βρωµατα σαλωµων και την καθεδραν παιδων αυτου και την στασιν λειτουργων αυτου και 
τον ιµατισµον αυτου και τουσ οινοχοουσ αυτου και την ολοκαυτωσιν αυτου ην ανεφερεν εν οικω κυριου και 
εξ εαυτησ εγενετο6και ειπεν προσ τον βασιλεα σαλωµων αληθινοσ ο λογοσ ον ηκουσα εν τη γη µου περι του 
λογου σου και περι τησ φρονησεωσ σου7και ουκ επιστευσα τοισ λαλουσιν µοι εωσ οτου παρεγενοµην και 
εωρακασιν οι οφθαλµοι µου και ιδου ουκ εστιν το ηµισυ καθωσ απηγγειλαν µοι προστεθεικασ αγαθα προσ 
αυτα επι πασαν την ακοην ην ηκουσα εν τη γη µου8µακαριαι αι γυναικεσ σου µακαριοι οι παιδεσ σου ουτοι 
οι παρεστηκοτεσ ενωπιον σου δι′ ολου οι ακουοντεσ πασαν την φρονησιν σου9γενοιτο κυριοσ ο θεοσ σου 
ευλογηµενοσ οσ ηθελησεν εν σοι δουναι σε επι θρονου ισραηλ δια το αγαπαν κυριον τον ισραηλ στησαι εισ 
τον αιωνα και εθετο σε βασιλεα επ′ αυτουσ του ποιειν κριµα εν δικαιοσυνη και εν κριµασιν αυτων10και 
εδωκεν τω σαλωµων εκατον εικοσι ταλαντα χρυσιου και ηδυσµατα πολλα σφοδρα και λιθον τιµιον ουκ 
εληλυθει κατα τα ηδυσµατα εκεινα ετι εισ πληθοσ α εδωκεν βασιλισσα σαβα τω βασιλει σαλωµων11και η 
ναυσ χιραµ η αιρουσα το χρυσιον εκ σουφιρ ηνεγκεν ξυλα απελεκητα πολλα σφοδρα και λιθον τιµιον12και 
εποιησεν ο βασιλευσ τα ξυλα τα απελεκητα υποστηριγµατα του οικου κυριου και του οικου του βασιλεωσ και 
ναβλασ και κινυρασ τοισ ωδοισ ουκ εληλυθει τοιαυτα ξυλα απελεκητα επι τησ γησ ουδε ωφθησαν που εωσ 
τησ ηµερασ ταυτησ13και ο βασιλευσ σαλωµων εδωκεν τη βασιλισση σαβα παντα οσα ηθελησεν οσα ητησατο 
εκτοσ παντων ων δεδωκει αυτη δια χειροσ του βασιλεωσ σαλωµων και απεστραφη και ηλθεν εισ την γην 
αυτησ αυτη και παντεσ οι παιδεσ αυτησ14και ην ο σταθµοσ του χρυσιου του εληλυθοτοσ τω σαλωµων εν 
ενιαυτω ενι εξακοσια και εξηκοντα εξ ταλαντα χρυσιου15χωρισ των φορων των υποτεταγµενων και των 
εµπορων και παντων των βασιλεων του περαν και των σατραπων τησ γησ16και εποιησεν σαλωµων τριακοσια 
δορατα χρυσα ελατα τριακοσιοι χρυσοι επησαν επι το δορυ το εν17και τριακοσια οπλα χρυσα ελατα τρεισ 
µναι χρυσιου ενησαν εισ το οπλον το εν και εδωκεν αυτα εισ οικον δρυµου του λιβανου18και εποιησεν ο 
βασιλευσ θρονον ελεφαντινον µεγαν και περιεχρυσωσεν αυτον χρυσιω δοκιµω19εξ αναβαθµοι τω θρονω και 
προτοµαι µοσχων τω θρονω εκ των οπισω αυτου και χειρεσ ενθεν και ενθεν επι του τοπου τησ καθεδρασ και 
δυο λεοντεσ εστηκοτεσ παρα τασ χειρασ20και δωδεκα λεοντεσ εστωτεσ επι των εξ αναβαθµων ενθεν και ενθεν 
ου γεγονεν ουτωσ παση βασιλεια21και παντα τα σκευη του ποτου σαλωµων χρυσα και λουτηρεσ χρυσοι 
παντα τα σκευη οικου δρυµου του λιβανου χρυσιω συγκεκλεισµενα ουκ ην αργυριον οτι ουκ ην λογιζοµενον 
εν ταισ ηµεραισ σαλωµων22οτι ναυσ θαρσισ τω βασιλει εν τη θαλασση µετα των νηων χιραµ µια δια τριων 
ετων ηρχετο τω βασιλει ναυσ εκ θαρσισ χρυσιου και αργυριου και λιθων τορευτων και πελεκητων22αυτη ην η 
πραγµατεια τησ προνοµησ ησ ανηνεγκεν ο βασιλευσ σαλωµων οικοδοµησαι τον οικον κυριου και τον οικον 
του βασιλεωσ και το τειχοσ ιερουσαληµ και την ακραν του περιφραξαι τον φραγµον τησ πολεωσ δαυιδ και 
την ασσουρ και την µαγδαν και την γαζερ και την βαιθωρων την ανωτερω και την ιεθερµαθ και πασασ τασ 
πολεισ των αρµατων και πασασ τασ πολεισ των ιππεων και την πραγµατειαν σαλωµων ην επραγµατευσατο 
οικοδοµησαι εν ιερουσαληµ και εν παση τη γη του µη καταρξαι αυτου22παντα τον λαον τον υπολελειµµενον 
απο του χετταιου και του αµορραιου και του φερεζαιου και του χαναναιου και του ευαιου και του 
ιεβουσαιου και του γεργεσαιου των µη εκ των υιων ισραηλ οντων τα τεκνα αυτων τα υπολελειµµενα µετ′ 
αυτουσ εν τη γη ουσ ουκ εδυναντο οι υιοι ισραηλ εξολεθρευσαι αυτουσ και ανηγαγεν αυτουσ σαλωµων εισ 
φορον εωσ τησ ηµερασ ταυτησ22και εκ των υιων ισραηλ ουκ εδωκε σαλωµων εισ πραγµα οτι αυτοι ησαν 
ανδρεσ οι πολεµισται και παιδεσ αυτου και αρχοντεσ των αρµατων αυτου και ιππεισ αυτου23και εµεγαλυνθη 
σαλωµων υπερ παντασ τουσ βασιλεισ τησ γησ πλουτω και φρονησει24και παντεσ βασιλεισ τησ γησ εζητουν το 
προσωπον σαλωµων του ακουσαι τησ φρονησεωσ αυτου ησ εδωκεν κυριοσ εν τη καρδια αυτου25και αυτοι 
εφερον εκαστοσ τα δωρα αυτου σκευη χρυσα και ιµατισµον στακτην και ηδυσµατα και ιππουσ και ηµιονουσ 
το κατ′ ενιαυτον ενιαυτον26και ησαν τω σαλωµων τεσσαρεσ χιλιαδεσ θηλειαι ιπποι εισ αρµατα και δωδεκα 
χιλιαδεσ ιππεων και εθετο αυτασ εν ταισ πολεσι των αρµατων και µετα του βασιλεωσ εν ιερουσαληµ26και ην 
ηγουµενοσ παντων των βασιλεων απο του ποταµου και εωσ γησ αλλοφυλων και εωσ οριων αιγυπτου27και 
εδωκεν ο βασιλευσ το χρυσιον και το αργυριον εν ιερουσαληµ ωσ λιθουσ και τασ κεδρουσ εδωκεν ωσ 
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συκαµινουσ τασ εν τη πεδινη εισ πληθοσ28και η εξοδοσ των ιππων σαλωµων εξ αιγυπτου και εκ θεκουε 
εµποροι του βασιλεωσ ελαµβανον εκ θεκουε εν αλλαγµατι29και ανεβαινεν η εξοδοσ εξ αιγυπτου αρµα αντι 
εκατον αργυριου και ιπποσ αντι πεντηκοντα αργυριου και ουτω πασιν τοισ βασιλευσιν χεττιιν και 
βασιλευσιν συριασ κατα θαλασσαν εξεπορευοντο

Chapter 11
1και ο βασιλευσ σαλωµων ην φιλογυναιοσ και ησαν αυτω αρχουσαι επτακοσιαι και παλλακαι τριακοσιαι και 
ελαβεν γυναικασ αλλοτριασ και την θυγατερα φαραω µωαβιτιδασ αµµανιτιδασ συρασ και ιδουµαιασ 
χετταιασ και αµορραιασ2εκ των εθνων ων απειπεν κυριοσ τοισ υιοισ ισραηλ ουκ εισελευσεσθε εισ αυτουσ 
και αυτοι ουκ εισελευσονται εισ υµασ µη εκκλινωσιν τασ καρδιασ υµων οπισω ειδωλων αυτων εισ αυτουσ 
εκολληθη σαλωµων του αγαπησαι4και εγενηθη εν καιρω γηρουσ σαλωµων και ουκ ην η καρδια αυτου τελεια 
µετα κυριου θεου αυτου καθωσ η καρδια δαυιδ του πατροσ αυτου και εξεκλιναν αι γυναικεσ αι αλλοτριαι 
την καρδιαν αυτου οπισω θεων αυτων5τοτε ωκοδοµησεν σαλωµων υψηλον τω χαµωσ ειδωλω µωαβ και τω 
βασιλει αυτων ειδωλω υιων αµµων6και τη ασταρτη βδελυγµατι σιδωνιων7και ουτωσ εποιησεν πασαισ ταισ 
γυναιξιν αυτου ταισ αλλοτριαισ εθυµιων και εθυον τοισ ειδωλοισ αυτων8και εποιησεν σαλωµων το πονηρον 
ενωπιον κυριου ουκ επορευθη οπισω κυριου ωσ δαυιδ ο πατηρ αυτου9και ωργισθη κυριοσ επι σαλωµων οτι 
εξεκλινεν καρδιαν αυτου απο κυριου θεου ισραηλ του οφθεντοσ αυτω δισ10και εντειλαµενου αυτω υπερ του 
λογου τουτου το παραπαν µη πορευθηναι οπισω θεων ετερων και φυλαξασθαι ποιησαι α ενετειλατο αυτω 
κυριοσ ο θεοσ11και ειπεν κυριοσ προσ σαλωµων ανθ′ ων εγενετο ταυτα µετα σου και ουκ εφυλαξασ τασ 
εντολασ µου και τα προσταγµατα µου α ενετειλαµην σοι διαρρησσων διαρρηξω την βασιλειαν σου εκ χειροσ 
σου και δωσω αυτην τω δουλω σου12πλην εν ταισ ηµεραισ σου ου ποιησω αυτα δια δαυιδ τον πατερα σου εκ 
χειροσ υιου σου ληµψοµαι αυτην13πλην ολην την βασιλειαν ου µη λαβω σκηπτρον εν δωσω τω υιω σου δια 
δαυιδ τον δουλον µου και δια ιερουσαληµ την πολιν ην εξελεξαµην14και ηγειρεν κυριοσ σαταν τω σαλωµων 
τον αδερ τον ιδουµαιον και τον εσρωµ υιον ελιαδαε τον εν ραεµµαθ αδραζαρ βασιλεα σουβα κυριον αυτου 
και συνηθροισθησαν επ′ αυτον ανδρεσ και ην αρχων συστρεµµατοσ και προκατελαβετο την δαµασεκ και 
ησαν σαταν τω ισραηλ πασασ τασ ηµερασ σαλωµων και αδερ ο ιδουµαιοσ εκ του σπερµατοσ τησ βασιλειασ 
εν ιδουµαια15και εγενετο εν τω εξολεθρευσαι δαυιδ τον εδωµ εν τω πορευθηναι ιωαβ αρχοντα τησ στρατιασ 
θαπτειν τουσ τραυµατιασ εκοψαν παν αρσενικον εν τη ιδουµαια16οτι εξ µηνασ ενεκαθητο εκει ιωαβ και πασ 
ισραηλ εν τη ιδουµαια εωσ οτου εξωλεθρευσεν παν αρσενικον εκ τησ ιδουµαιασ17και απεδρα αδερ αυτοσ και 
παντεσ ανδρεσ ιδουµαιοι των παιδων του πατροσ αυτου µετ′ αυτου και εισηλθον εισ αιγυπτον και αδερ 
παιδαριον µικρον18και ανιστανται ανδρεσ εκ τησ πολεωσ µαδιαµ και ερχονται εισ φαραν και λαµβανουσιν 
ανδρασ µετ′ αυτων και ερχονται προσ φαραω βασιλεα αιγυπτου και εισηλθεν αδερ προσ φαραω και εδωκεν 
αυτω οικον και αρτουσ διεταξεν αυτω19και ευρεν αδερ χαριν εναντιον φαραω σφοδρα και εδωκεν αυτω 
γυναικα αδελφην τησ γυναικοσ αυτου αδελφην θεκεµινασ την µειζω20και ετεκεν αυτω η αδελφη θεκεµινασ τω 
αδερ τον γανηβαθ υιον αυτησ και εξεθρεψεν αυτον θεκεµινα εν µεσω υιων φαραω και ην γανηβαθ εν µεσω 
υιων φαραω21και αδερ ηκουσεν εν αιγυπτω οτι κεκοιµηται δαυιδ µετα των πατερων αυτου και οτι τεθνηκεν 
ιωαβ ο αρχων τησ στρατιασ και ειπεν αδερ προσ φαραω εξαποστειλον µε και αποστρεψω εισ την γην µου22και 
ειπεν φαραω τω αδερ τινι συ ελαττονη µετ′ εµου και ιδου συ ζητεισ απελθειν εισ την γην σου και ειπεν αυτω 
αδερ οτι εξαποστελλων εξαποστελεισ µε και ανεστρεψεν αδερ εισ την γην αυτου25αυτη η κακια ην εποιησεν 
αδερ και εβαρυθυµησεν εν ισραηλ και εβασιλευσεν εν γη εδωµ26και ιεροβοαµ υιοσ ναβατ ο εφραθι εκ τησ 
σαριρα υιοσ γυναικοσ χηρασ δουλοσ σαλωµων27και τουτο το πραγµα ωσ επηρατο χειρασ επι βασιλεα 
σαλωµων ωκοδοµησεν την ακραν συνεκλεισεν τον φραγµον τησ πολεωσ δαυιδ του πατροσ αυτου28και ο 
ανθρωποσ ιεροβοαµ ισχυροσ δυναµει και ειδεν σαλωµων το παιδαριον οτι ανηρ εργων εστιν και κατεστησεν 
αυτον επι τασ αρσεισ οικου ιωσηφ29και εγενηθη εν τω καιρω εκεινω και ιεροβοαµ εξηλθεν εξ ιερουσαληµ και 
ευρεν αυτον αχιασ ο σηλωνιτησ ο προφητησ εν τη οδω και απεστησεν αυτον εκ τησ οδου και ο αχιασ 
περιβεβληµενοσ ιµατιω καινω και αµφοτεροι εν τω πεδιω30και επελαβετο αχια του ιµατιου αυτου του καινου 
του επ′ αυτω και διερρηξεν αυτο δωδεκα ρηγµατα31και ειπεν τω ιεροβοαµ λαβε σεαυτω δεκα ρηγµατα οτι ταδε 
λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ιδου εγω ρησσω την βασιλειαν εκ χειροσ σαλωµων και δωσω σοι δεκα 
σκηπτρα32και δυο σκηπτρα εσονται αυτω δια τον δουλον µου δαυιδ και δια ιερουσαληµ την πολιν ην 
εξελεξαµην εν αυτη εκ πασων φυλων ισραηλ33ανθ′ ων κατελιπεν µε και εποιησεν τη ασταρτη βδελυγµατι 
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σιδωνιων και τω χαµωσ και τοισ ειδωλοισ µωαβ και τω βασιλει αυτων προσοχθισµατι υιων αµµων και ουκ 
επορευθη εν ταισ οδοισ µου του ποιησαι το ευθεσ ενωπιον εµου ωσ δαυιδ ο πατηρ αυτου34και ου µη λαβω 
ολην την βασιλειαν εκ χειροσ αυτου διοτι αντιτασσοµενοσ αντιταξοµαι αυτω πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ 
αυτου δια δαυιδ τον δουλον µου ον εξελεξαµην αυτον35και ληµψοµαι την βασιλειαν εκ χειροσ του υιου 
αυτου και δωσω σοι τα δεκα σκηπτρα36τω δε υιω αυτου δωσω τα δυο σκηπτρα οπωσ η θεσισ τω δουλω µου 
δαυιδ πασασ τασ ηµερασ ενωπιον εµου εν ιερουσαληµ τη πολει ην εξελεξαµην εµαυτω του θεσθαι ονοµα µου 
εκει37και σε ληµψοµαι και βασιλευσεισ εν οισ επιθυµει η ψυχη σου και συ εση βασιλευσ επι τον ισραηλ38και 
εσται εαν φυλαξησ παντα οσα αν εντειλωµαι σοι και πορευθησ εν ταισ οδοισ µου και ποιησησ το ευθεσ 
ενωπιον εµου του φυλαξασθαι τασ εντολασ µου και τα προσταγµατα µου καθωσ εποιησεν δαυιδ ο δουλοσ µου 
και εσοµαι µετα σου και οικοδοµησω σοι οικον πιστον καθωσ ωκοδοµησα τω δαυιδ40και εζητησεν σαλωµων 
θανατωσαι τον ιεροβοαµ και ανεστη και απεδρα εισ αιγυπτον προσ σουσακιµ βασιλεα αιγυπτου και ην εν 
αιγυπτω εωσ ου απεθανεν σαλωµων41και τα λοιπα των ρηµατων σαλωµων και παντα οσα εποιησεν και πασαν 
την φρονησιν αυτου ουκ ιδου ταυτα γεγραπται εν βιβλιω ρηµατων σαλωµων42και αι ηµεραι ασ εβασιλευσεν 
σαλωµων εν ιερουσαληµ τεσσαρακοντα ετη43και εκοιµηθη σαλωµων µετα των πατερων αυτου και εθαψαν 
αυτον εν πολει δαυιδ του πατροσ αυτου και εγενηθη ωσ ηκουσεν ιεροβοαµ υιοσ ναβατ και αυτου ετι οντοσ εν 
αιγυπτω ωσ εφυγεν εκ προσωπου σαλωµων και εκαθητο εν αιγυπτω κατευθυνει και ερχεται εισ την πολιν 
αυτου εισ την γην σαριρα την εν ορει εφραιµ και ο βασιλευσ σαλωµων εκοιµηθη µετα των πατερων αυτου και 
εβασιλευσεν ροβοαµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου

Chapter 12
1και πορευεται βασιλευσ ροβοαµ εισ σικιµα οτι εισ σικιµα ηρχοντο πασ ισραηλ βασιλευσαι αυτον3και 
ελαλησεν ο λαοσ προσ τον βασιλεα ροβοαµ λεγοντεσ4ο πατηρ σου εβαρυνεν τον κλοιον ηµων και συ νυν 
κουφισον απο τησ δουλειασ του πατροσ σου τησ σκληρασ και απο του κλοιου αυτου του βαρεοσ ου εδωκεν 
εφ′ ηµασ και δουλευσοµεν σοι5και ειπεν προσ αυτουσ απελθετε εωσ ηµερων τριων και αναστρεψατε προσ µε 
και απηλθον6και παρηγγειλεν ο βασιλευσ τοισ πρεσβυτεροισ οι ησαν παρεστωτεσ ενωπιον σαλωµων του 
πατροσ αυτου ετι ζωντοσ αυτου λεγων πωσ υµεισ βουλευεσθε και αποκριθω τω λαω τουτω λογον7και 
ελαλησαν προσ αυτον λεγοντεσ ει εν τη ηµερα ταυτη εση δουλοσ τω λαω τουτω και δουλευσησ αυτοισ και 
λαλησησ αυτοισ λογουσ αγαθουσ και εσονται σοι δουλοι πασασ τασ ηµερασ8και εγκατελιπεν την βουλην των 
πρεσβυτερων α συνεβουλευσαντο αυτω και συνεβουλευσατο µετα των παιδαριων των εκτραφεντων µετ′ 
αυτου των παρεστηκοτων προ προσωπου αυτου9και ειπεν αυτοισ τι υµεισ συµβουλευετε και τι αποκριθω τω 
λαω τουτω τοισ λαλησασιν προσ µε λεγοντων κουφισον απο του κλοιου ου εδωκεν ο πατηρ σου εφ′ ηµασ10και 
ελαλησαν προσ αυτον τα παιδαρια τα εκτραφεντα µετ′ αυτου οι παρεστηκοτεσ προ προσωπου αυτου λεγοντεσ 
ταδε λαλησεισ τω λαω τουτω τοισ λαλησασι προσ σε λεγοντεσ ο πατηρ σου εβαρυνεν τον κλοιον ηµων και συ 
νυν κουφισον αφ′ ηµων ταδε λαλησεισ προσ αυτουσ η µικροτησ µου παχυτερα τησ οσφυοσ του πατροσ 
µου11και νυν ο πατηρ µου επεσασσετο υµασ κλοιω βαρει καγω προσθησω επι τον κλοιον υµων ο πατηρ µου 
επαιδευσεν υµασ εν µαστιγξιν εγω δε παιδευσω υµασ εν σκορπιοισ12και παρεγενοντο πασ ισραηλ προσ τον 
βασιλεα ροβοαµ εν τη ηµερα τη τριτη καθοτι ελαλησεν αυτοισ ο βασιλευσ λεγων αναστραφητε προσ µε τη 
ηµερα τη τριτη13και απεκριθη ο βασιλευσ προσ τον λαον σκληρα και εγκατελιπεν ροβοαµ την βουλην των 
πρεσβυτερων α συνεβουλευσαντο αυτω14και ελαλησεν προσ αυτουσ κατα την βουλην των παιδαριων λεγων ο 
πατηρ µου εβαρυνεν τον κλοιον υµων καγω προσθησω επι τον κλοιον υµων ο πατηρ µου επαιδευσεν υµασ εν 
µαστιγξιν καγω παιδευσω υµασ εν σκορπιοισ15και ουκ ηκουσεν ο βασιλευσ του λαου οτι ην µεταστροφη παρα 
κυριου οπωσ στηση το ρηµα αυτου ο ελαλησεν εν χειρι αχια του σηλωνιτου περι ιεροβοαµ υιου ναβατ16και 
ειδον πασ ισραηλ οτι ουκ ηκουσεν ο βασιλευσ αυτων και απεκριθη ο λαοσ τω βασιλει λεγων τισ ηµιν µερισ εν 
δαυιδ και ουκ εστιν ηµιν κληρονοµια εν υιω ιεσσαι αποτρεχε ισραηλ εισ τα σκηνωµατα σου νυν βοσκε τον 
οικον σου δαυιδ και απηλθεν ισραηλ εισ τα σκηνωµατα αυτου18και απεστειλεν ο βασιλευσ τον αδωνιραµ τον 
επι του φορου και ελιθοβολησαν αυτον πασ ισραηλ εν λιθοισ και απεθανεν και ο βασιλευσ ροβοαµ εφθασεν 
αναβηναι του φυγειν εισ ιερουσαληµ19και ηθετησεν ισραηλ εισ τον οικον δαυιδ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ20και 
εγενετο ωσ ηκουσεν πασ ισραηλ οτι ανεκαµψεν ιεροβοαµ εξ αιγυπτου και απεστειλαν και εκαλεσαν αυτον εισ 
την συναγωγην και εβασιλευσαν αυτον επι ισραηλ και ουκ ην οπισω οικου δαυιδ παρεξ σκηπτρου ιουδα και 
βενιαµιν µονοι21και ροβοαµ εισηλθεν εισ ιερουσαληµ και εξεκκλησιασεν την συναγωγην ιουδα και σκηπτρον 
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βενιαµιν εκατον και εικοσι χιλιαδεσ νεανιων ποιουντων πολεµον του πολεµειν προσ οικον ισραηλ επιστρεψαι 
την βασιλειαν ροβοαµ υιω σαλωµων22και εγενετο λογοσ κυριου προσ σαµαιαν ανθρωπον του θεου 
λεγων23ειπον τω ροβοαµ υιω σαλωµων βασιλει ιουδα και προσ παντα οικον ιουδα και βενιαµιν και τω 
καταλοιπω του λαου λεγων24ταδε λεγει κυριοσ ουκ αναβησεσθε ουδε πολεµησετε µετα των αδελφων υµων 
υιων ισραηλ αναστρεφετω εκαστοσ εισ τον οικον εαυτου οτι παρ′ εµου γεγονεν το ρηµα τουτο και ηκουσαν 
του λογου κυριου και κατεπαυσαν του πορευθηναι κατα το ρηµα κυριου24και ο βασιλευσ σαλωµων κοιµαται 
µετα των πατερων αυτου και θαπτεται µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ροβοαµ υιοσ 
αυτου αντ′ αυτου εν ιερουσαληµ υιοσ ων εκκαιδεκα ετων εν τω βασιλευειν αυτον και δωδεκα ετη 
εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου νααναν θυγατηρ αναν υιου ναασ βασιλεωσ υιων 
αµµων και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου και ουκ επορευθη εν οδω δαυιδ του πατροσ αυτου24και ην 
ανθρωποσ εξ ορουσ εφραιµ δουλοσ τω σαλωµων και ονοµα αυτω ιεροβοαµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου 
σαριρα γυνη πορνη και εδωκεν αυτον σαλωµων εισ αρχοντα σκυταλησ επι τασ αρσεισ οικου ιωσηφ και 
ωκοδοµησεν τω σαλωµων την σαριρα την εν ορει εφραιµ και ησαν αυτω αρµατα τριακοσια ιππων ουτοσ 
ωκοδοµησεν την ακραν εν ταισ αρσεσιν οικου εφραιµ ουτοσ συνεκλεισεν την πολιν δαυιδ και ην επαιροµενοσ 
επι την βασιλειαν24και εζητει σαλωµων θανατωσαι αυτον και εφοβηθη και απεδρα αυτοσ προσ σουσακιµ 
βασιλεα αιγυπτου και ην µετ′ αυτου εωσ απεθανεν σαλωµων24και ηκουσεν ιεροβοαµ εν αιγυπτω οτι τεθνηκεν 
σαλωµων και ελαλησεν εισ τα ωτα σουσακιµ βασιλεωσ αιγυπτου λεγων εξαποστειλον µε και απελευσοµαι εγω 
εισ την γην µου και ειπεν αυτω σουσακιµ αιτησαι τι αιτηµα και δωσω σοι24και σουσακιµ εδωκεν τω ιεροβοαµ 
την ανω αδελφην θεκεµινασ την πρεσβυτεραν τησ γυναικοσ αυτου αυτω εισ γυναικα αυτη ην µεγαλη εν µεσω 
των θυγατερων του βασιλεωσ και ετεκεν τω ιεροβοαµ τον αβια υιον αυτου24και ειπεν ιεροβοαµ προσ 
σουσακιµ οντωσ εξαποστειλον µε και απελευσοµαι και εξηλθεν ιεροβοαµ εξ αιγυπτου και ηλθεν εισ γην 
σαριρα την εν ορει εφραιµ και συναγεται εκει παν σκηπτρον εφραιµ και ωκοδοµησεν ιεροβοαµ εκει 
χαρακα24και ηρρωστησε το παιδαριον αυτου αρρωστιαν κραταιαν σφοδρα και επορευθη ιεροβοαµ 
επερωτησαι υπερ του παιδαριου και ειπε προσ ανω την γυναικα αυτου αναστηθι και πορευου επερωτησον τον 
θεον υπερ του παιδαριου ει ζησεται εκ τησ αρρωστιασ αυτου24και ανθρωποσ ην εν σηλω και ονοµα αυτω 
αχια και ουτοσ ην υιοσ εξηκοντα ετων και ρηµα κυριου µετ′ αυτου και ειπεν ιεροβοαµ προσ την γυναικα 
αυτου αναστηθι και λαβε εισ την χειρα σου τω ανθρωπω του θεου αρτουσ και κολλυρια τοισ τεκνοισ αυτου 
και σταφυλην και σταµνον µελιτοσ24και ανεστη η γυνη και ελαβεν εισ την χειρα αυτησ αρτουσ και δυο 
κολλυρια και σταφυλην και σταµνον µελιτοσ τω αχια και ο ανθρωποσ πρεσβυτεροσ και οι οφθαλµοι αυτου 
ηµβλυωπουν του βλεπειν24και ανεστη εκ σαριρα και πορευεται και εγενετο εισελθουσησ αυτησ εισ την πολιν 
προσ αχια τον σηλωνιτην και ειπεν αχια τω παιδαριω αυτου εξελθε δη εισ απαντην ανω τη γυναικι ιεροβοαµ 
και ερεισ αυτη εισελθε και µη στησ οτι ταδε λεγει κυριοσ σκληρα εγω επαποστελω επι σε24και εισηλθεν ανω 
προσ τον ανθρωπον του θεου και ειπεν αυτη αχια ινα τι µοι ενηνοχασ αρτουσ και σταφυλην και κολλυρια και 
σταµνον µελιτοσ ταδε λεγει κυριοσ ιδου συ απελευση απ′ εµου και εσται εισελθουσησ σου την πυλην εισ 
σαριρα και τα κορασια σου εξελευσονται σοι εισ συναντησιν και ερουσιν σοι το παιδαριον τεθνηκεν24οτι 
ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εξολεθρευσω του ιεροβοαµ ουρουντα προσ τοιχον και εσονται οι τεθνηκοτεσ του 
ιεροβοαµ εν τη πολει καταφαγονται οι κυνεσ και τον τεθνηκοτα εν τω αγρω καταφαγεται τα πετεινα του 
ουρανου και το παιδαριον κοψονται ουαι κυριε οτι ευρεθη εν αυτω ρηµα καλον περι του κυριου24και 
απηλθεν η γυνη ωσ ηκουσεν και εγενετο ωσ εισηλθεν εισ την σαριρα και το παιδαριον απεθανεν και εξηλθεν 
η κραυγη εισ απαντην24και επορευθη ιεροβοαµ εισ σικιµα την εν ορει εφραιµ και συνηθροισεν εκει τασ 
φυλασ του ισραηλ και ανεβη εκει ροβοαµ υιοσ σαλωµων και λογοσ κυριου εγενετο προσ σαµαιαν τον ελαµι 
λεγων λαβε σεαυτω ιµατιον καινον το ουκ εισεληλυθοσ εισ υδωρ και ρηξον αυτο δωδεκα ρηγµατα και δωσεισ 
τω ιεροβοαµ και ερεισ αυτω ταδε λεγει κυριοσ λαβε σεαυτω δεκα ρηγµατα του περιβαλεσθαι σε και ελαβεν 
ιεροβοαµ και ειπεν σαµαιασ ταδε λεγει κυριοσ επι τασ δεκα φυλασ του ισραηλ24και ειπεν ο λαοσ προσ 
ροβοαµ υιον σαλωµων ο πατηρ σου εβαρυνεν τον κλοιον αυτου εφ′ ηµασ και εβαρυνεν τα βρωµατα τησ 
τραπεζησ αυτου και νυν ει κουφιεισ συ εφ′ ηµασ και δουλευσοµεν σοι και ειπεν ροβοαµ προσ τον λαον ετι 
τριων ηµερων και αποκριθησοµαι υµιν ρηµα24και ειπεν ροβοαµ εισαγαγετε µοι τουσ πρεσβυτερουσ και 
συµβουλευσοµαι µετ′ αυτων τι αποκριθω τω λαω ρηµα εν τη ηµερα τη τριτη και ελαλησεν ροβοαµ εισ τα ωτα 
αυτων καθωσ απεστειλεν ο λαοσ προσ αυτον και ειπον οι πρεσβυτεροι του λαου ουτωσ ελαλησεν προσ σε ο 
λαοσ24και διεσκεδασεν ροβοαµ την βουλην αυτων και ουκ ηρεσεν ενωπιον αυτου και απεστειλεν και 
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εισηγαγεν τουσ συντροφουσ αυτου και ελαλησεν αυτοισ τα αυτα και ταυτα απεστειλεν προσ µε λεγων ο λαοσ 
και ειπαν οι συντροφοι αυτου ουτωσ λαλησεισ προσ τον λαον λεγων η µικροτησ µου παχυτερα υπερ την 
οσφυν του πατροσ µου ο πατηρ µου εµαστιγου υµασ µαστιγξιν εγω δε καταρξω υµων εν σκορπιοισ24και 
ηρεσεν το ρηµα ενωπιον ροβοαµ και απεκριθη τω λαω καθωσ συνεβουλευσαν αυτω οι συντροφοι αυτου τα 
παιδαρια24και ειπεν πασ ο λαοσ ωσ ανηρ εισ εκαστοσ τω πλησιον αυτου και ανεκραξαν απαντεσ λεγοντεσ ου 
µερισ ηµιν εν δαυιδ ουδε κληρονοµια εν υιω ιεσσαι εισ τα σκηνωµατα σου ισραηλ οτι ουτοσ ο ανθρωποσ ουκ 
εισ αρχοντα ουδε εισ ηγουµενον24και διεσπαρη πασ ο λαοσ εκ σικιµων και απηλθεν εκαστοσ εισ το σκηνωµα 
αυτου και κατεκρατησεν ροβοαµ και απηλθεν και ανεβη επι το αρµα αυτου και εισηλθεν εισ ιερουσαληµ και 
πορευονται οπισω αυτου παν σκηπτρον ιουδα και παν σκηπτρον βενιαµιν24και εγενετο ενισταµενου του 
ενιαυτου και συνηθροισεν ροβοαµ παντα ανδρα ιουδα και βενιαµιν και ανεβη του πολεµειν προσ ιεροβοαµ 
εισ σικιµα24και εγενετο ρηµα κυριου προσ σαµαιαν ανθρωπον του θεου λεγων ειπον τω ροβοαµ βασιλει ιουδα 
και προσ παντα οικον ιουδα και βενιαµιν και προσ το καταλειµµα του λαου λεγων ταδε λεγει κυριοσ ουκ 
αναβησεσθε ουδε πολεµησετε προσ τουσ αδελφουσ υµων υιουσ ισραηλ αναστρεφετε εκαστοσ εισ τον οικον 
αυτου οτι παρ′ εµου γεγονεν το ρηµα τουτο24και ηκουσαν του λογου κυριου και ανεσχον του πορευθηναι 
κατα το ρηµα κυριου25και ωκοδοµησεν ιεροβοαµ την σικιµα την εν ορει εφραιµ και κατωκει εν αυτη και 
εξηλθεν εκειθεν και ωκοδοµησεν την φανουηλ26και ειπεν ιεροβοαµ εν τη καρδια αυτου ιδου νυν επιστρεψει η 
βασιλεια εισ οικον δαυιδ27εαν αναβη ο λαοσ ουτοσ αναφερειν θυσιασ εν οικω κυριου εισ ιερουσαληµ και 
επιστραφησεται καρδια του λαου προσ κυριον και κυριον αυτων προσ ροβοαµ βασιλεα ιουδα και 
αποκτενουσιν µε28και εβουλευσατο ο βασιλευσ και επορευθη και εποιησεν δυο δαµαλεισ χρυσασ και ειπεν 
προσ τον λαον ικανουσθω υµιν αναβαινειν εισ ιερουσαληµ ιδου θεοι σου ισραηλ οι αναγαγοντεσ σε εκ γησ 
αιγυπτου29και εθετο την µιαν εν βαιθηλ και την µιαν εδωκεν εν δαν30και εγενετο ο λογοσ ουτοσ εισ αµαρτιαν 
και επορευετο ο λαοσ προ προσωπου τησ µιασ εωσ δαν31και εποιησεν οικουσ εφ′ υψηλων και εποιησεν ιερεισ 
µεροσ τι εκ του λαου οι ουκ ησαν εκ των υιων λευι32και εποιησεν ιεροβοαµ εορτην εν τω µηνι τω ογδοω εν τη 
πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνοσ κατα την εορτην την εν γη ιουδα και ανεβη επι το θυσιαστηριον ο εποιησεν 
εν βαιθηλ του θυειν ταισ δαµαλεσιν αισ εποιησεν και παρεστησεν εν βαιθηλ τουσ ιερεισ των υψηλων ων 
εποιησεν33και ανεβη επι το θυσιαστηριον ο εποιησεν τη πεντεκαιδεκατη ηµερα εν τω µηνι τω ογδοω εν τη 
εορτη η επλασατο απο καρδιασ αυτου και εποιησεν εορτην τοισ υιοισ ισραηλ και ανεβη επι το θυσιαστηριον 
του επιθυσαι

Chapter 13
1και ιδου ανθρωποσ του θεου εξ ιουδα παρεγενετο εν λογω κυριου εισ βαιθηλ και ιεροβοαµ ειστηκει επι το 
θυσιαστηριον του επιθυσαι2και επεκαλεσεν προσ το θυσιαστηριον εν λογω κυριου και ειπεν θυσιαστηριον 
θυσιαστηριον ταδε λεγει κυριοσ ιδου υιοσ τικτεται τω οικω δαυιδ ιωσιασ ονοµα αυτω και θυσει επι σε τουσ 
ιερεισ των υψηλων τουσ επιθυοντασ επι σε και οστα ανθρωπων καυσει επι σε3και εδωκεν εν τη ηµερα εκεινη 
τερασ λεγων τουτο το ρηµα ο ελαλησεν κυριοσ λεγων ιδου το θυσιαστηριον ρηγνυται και εκχυθησεται η 
πιοτησ η επ′ αυτω4και εγενετο ωσ ηκουσεν ο βασιλευσ ιεροβοαµ των λογων του ανθρωπου του θεου του 
επικαλεσαµενου επι το θυσιαστηριον το εν βαιθηλ και εξετεινεν ο βασιλευσ την χειρα αυτου απο του 
θυσιαστηριου λεγων συλλαβετε αυτον και ιδου εξηρανθη η χειρ αυτου ην εξετεινεν επ′ αυτον και ουκ 
ηδυνηθη επιστρεψαι αυτην προσ εαυτον5και το θυσιαστηριον ερραγη και εξεχυθη η πιοτησ απο του 
θυσιαστηριου κατα το τερασ ο εδωκεν ο ανθρωποσ του θεου εν λογω κυριου6και ειπεν ο βασιλευσ ιεροβοαµ 
τω ανθρωπω του θεου δεηθητι του προσωπου κυριου του θεου σου και επιστρεψατω η χειρ µου προσ µε και 
εδεηθη ο ανθρωποσ του θεου του προσωπου κυριου και επεστρεψεν την χειρα του βασιλεωσ προσ αυτον και 
εγενετο καθωσ το προτερον7και ελαλησεν ο βασιλευσ προσ τον ανθρωπον του θεου εισελθε µετ′ εµου εισ 
οικον και αριστησον και δωσω σοι δοµα8και ειπεν ο ανθρωποσ του θεου προσ τον βασιλεα εαν µοι δωσ το 
ηµισυ του οικου σου ουκ εισελευσοµαι µετα σου ουδε µη φαγω αρτον ουδε µη πιω υδωρ εν τω τοπω τουτω9οτι 
ουτωσ ενετειλατο µοι εν λογω κυριοσ λεγων µη φαγησ αρτον και µη πιησ υδωρ και µη επιστρεψησ εν τη οδω η 
επορευθησ εν αυτη10και απηλθεν εν οδω αλλη και ουκ ανεστρεψεν εν τη οδω η ηλθεν εν αυτη εισ βαιθηλ11και 
προφητησ εισ πρεσβυτησ κατωκει εν βαιθηλ και ερχονται οι υιοι αυτου και διηγησαντο αυτω απαντα τα εργα 
α εποιησεν ο ανθρωποσ του θεου εν τη ηµερα εκεινη εν βαιθηλ και τουσ λογουσ ουσ ελαλησεν τω βασιλει και 
επεστρεψαν το προσωπον του πατροσ αυτων12και ελαλησεν προσ αυτουσ ο πατηρ αυτων λεγων ποια οδω 
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πεπορευται και δεικνυουσιν αυτω οι υιοι αυτου την οδον εν η ανηλθεν ο ανθρωποσ του θεου ο ελθων εξ 
ιουδα13και ειπεν τοισ υιοισ αυτου επισαξατε µοι τον ονον και επεσαξαν αυτω τον ονον και επεβη επ′ 
αυτον14και επορευθη κατοπισθεν του ανθρωπου του θεου και ευρεν αυτον καθηµενον υπο δρυν και ειπεν 
αυτω ει συ ει ο ανθρωποσ του θεου ο εληλυθωσ εξ ιουδα και ειπεν αυτω εγω15και ειπεν αυτω δευρο µετ′ εµου 
και φαγε αρτον16και ειπεν ου µη δυνωµαι του επιστρεψαι µετα σου ουδε µη φαγοµαι αρτον ουδε πιοµαι υδωρ 
εν τω τοπω τουτω17οτι ουτωσ εντεταλται µοι εν λογω κυριοσ λεγων µη φαγησ αρτον εκει και µη πιησ υδωρ εκει 
και µη επιστρεψησ εν τη οδω η επορευθησ εν αυτη18και ειπεν προσ αυτον καγω προφητησ ειµι καθωσ συ και 
αγγελοσ λελαληκεν προσ µε εν ρηµατι κυριου λεγων επιστρεψον αυτον προσ σεαυτον εισ τον οικον σου και 
φαγετω αρτον και πιετω υδωρ και εψευσατο αυτω19και επεστρεψεν αυτον και εφαγεν αρτον και επιεν υδωρ εν 
τω οικω αυτου20και εγενετο αυτων καθηµενων επι τησ τραπεζησ και εγενετο λογοσ κυριου προσ τον προφητην 
τον επιστρεψαντα αυτον21και ειπεν προσ τον ανθρωπον του θεου τον ηκοντα εξ ιουδα λεγων ταδε λεγει κυριοσ 
ανθ′ ων παρεπικρανασ το ρηµα κυριου και ουκ εφυλαξασ την εντολην ην ενετειλατο σοι κυριοσ ο θεοσ 
σου22και επεστρεψασ και εφαγεσ αρτον και επιεσ υδωρ εν τω τοπω τουτω ω ελαλησεν προσ σε λεγων µη φαγησ 
αρτον και µη πιησ υδωρ ου µη εισελθη το σωµα σου εισ τον ταφον των πατερων σου23και εγενετο µετα το 
φαγειν αρτον και πιειν υδωρ και επεσαξεν αυτω τον ονον και επεστρεψεν24και απηλθεν και ευρεν αυτον λεων 
εν τη οδω και εθανατωσεν αυτον και ην το σωµα αυτου ερριµµενον εν τη οδω και ο ονοσ ειστηκει παρ′ αυτο 
και ο λεων ειστηκει παρα το σωµα25και ιδου ανδρεσ παραπορευοµενοι και ειδον το θνησιµαιον ερριµµενον εν 
τη οδω και ο λεων ειστηκει εχοµενα του θνησιµαιου και εισηλθον και ελαλησαν εν τη πολει ου ο προφητησ ο 
πρεσβυτησ κατωκει εν αυτη26και ηκουσεν ο επιστρεψασ αυτον εκ τησ οδου και ειπεν ο ανθρωποσ του θεου 
ουτοσ εστιν οσ παρεπικρανε το ρηµα κυριου28και επορευθη και ευρεν το σωµα αυτου ερριµµενον εν τη οδω 
και ο ονοσ και ο λεων ειστηκεισαν παρα το σωµα και ουκ εφαγεν ο λεων το σωµα του ανθρωπου του θεου και 
ου συνετριψεν τον ονον29και ηρεν ο προφητησ το σωµα του ανθρωπου του θεου και επεθηκεν αυτο επι τον 
ονον και επεστρεψεν αυτον εισ την πολιν ο προφητησ του θαψαι αυτον30εν τω ταφω εαυτου και εκοψαντο 
αυτον ουαι αδελφε31και εγενετο µετα το κοψασθαι αυτον και ειπεν τοισ υιοισ αυτου λεγων εαν αποθανω 
θαψατε µε εν τω ταφω τουτω ου ο ανθρωποσ του θεου τεθαπται εν αυτω παρα τα οστα αυτου θετε µε ινα 
σωθωσι τα οστα µου µετα των οστων αυτου32οτι γινοµενον εσται το ρηµα ο ελαλησεν εν λογω κυριου επι του 
θυσιαστηριου του εν βαιθηλ και επι τουσ οικουσ τουσ υψηλουσ τουσ εν σαµαρεια33και µετα το ρηµα τουτο 
ουκ επεστρεψεν ιεροβοαµ απο τησ κακιασ αυτου και επεστρεψεν και εποιησεν εκ µερουσ του λαου ιερεισ 
υψηλων ο βουλοµενοσ επληρου την χειρα αυτου και εγινετο ιερευσ εισ τα υψηλα34και εγενετο το ρηµα τουτο 
εισ αµαρτιαν τω οικω ιεροβοαµ και εισ ολεθρον και εισ αφανισµον απο προσωπου τησ γησ

Chapter 14
21και ροβοαµ υιοσ σαλωµων εβασιλευσεν επι ιουδα υιοσ τεσσαρακοντα και ενοσ ενιαυτων ροβοαµ εν τω 
βασιλευειν αυτον και δεκα επτα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ τη πολει ην εξελεξατο κυριοσ θεσθαι το 
ονοµα αυτου εκει εκ πασων φυλων του ισραηλ και το ονοµα τησ µητροσ αυτου νααµα η αµµανιτισ22και 
εποιησεν ροβοαµ το πονηρον ενωπιον κυριου και παρεζηλωσεν αυτον εν πασιν οισ εποιησαν οι πατερεσ 
αυτου και εν ταισ αµαρτιαισ αυτων αισ ηµαρτον23και ωκοδοµησαν εαυτοισ υψηλα και στηλασ και αλση επι 
παντα βουνον υψηλον και υποκατω παντοσ ξυλου συσκιου24και συνδεσµοσ εγενηθη εν τη γη και εποιησαν 
απο παντων των βδελυγµατων των εθνων ων εξηρεν κυριοσ απο προσωπου υιων ισραηλ25και εγενετο εν τω 
ενιαυτω τω πεµπτω βασιλευοντοσ ροβοαµ ανεβη σουσακιµ βασιλευσ αιγυπτου επι ιερουσαληµ26και ελαβεν 
παντασ τουσ θησαυρουσ οικου κυριου και τουσ θησαυρουσ οικου του βασιλεωσ και τα δορατα τα χρυσα α 
ελαβεν δαυιδ εκ χειροσ των παιδων αδρααζαρ βασιλεωσ σουβα και εισηνεγκεν αυτα εισ ιερουσαληµ τα 
παντα ελαβεν οπλα τα χρυσα27και εποιησεν ροβοαµ ο βασιλευσ οπλα χαλκα αντ′ αυτων και επεθεντο επ′ 
αυτον οι ηγουµενοι των παρατρεχοντων οι φυλασσοντεσ τον πυλωνα οικου του βασιλεωσ28και εγενετο οτε 
εισεπορευετο ο βασιλευσ εισ οικον κυριου και ηρον αυτα οι παρατρεχοντεσ και απηρειδοντο αυτα εισ το θεε 
των παρατρεχοντων29και τα λοιπα των λογων ροβοαµ και παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν 
βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα30και πολεµοσ ην ανα µεσον ροβοαµ και ανα µεσον 
ιεροβοαµ πασασ τασ ηµερασ31και εκοιµηθη ροβοαµ µετα των πατερων αυτου και θαπτεται µετα των πατερων 
αυτου εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν αβιου υιοσ αυτου αντ′ αυτου
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Chapter 15
1και εν τω οκτωκαιδεκατω ετει βασιλευοντοσ ιεροβοαµ υιου ναβατ βασιλευει αβιου υιοσ ροβοαµ επι 
ιουδα2και εξ ετη εβασιλευσεν και ονοµα τησ µητροσ αυτου µααχα θυγατηρ αβεσσαλωµ3και επορευθη εν ταισ 
αµαρτιαισ του πατροσ αυτου αισ εποιησεν ενωπιον αυτου και ουκ ην η καρδια αυτου τελεια µετα κυριου 
θεου αυτου ωσ η καρδια δαυιδ του πατροσ αυτου4οτι δια δαυιδ εδωκεν αυτω κυριοσ καταλειµµα ινα στηση 
τεκνα αυτου µετ′ αυτον και στηση την ιερουσαληµ5ωσ εποιησεν δαυιδ το ευθεσ ενωπιον κυριου ουκ εξεκλινεν 
απο παντων ων ενετειλατο αυτω πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ αυτου7και τα λοιπα των λογων αβιου και 
παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα και 
πολεµοσ ην ανα µεσον αβιου και ανα µεσον ιεροβοαµ8και εκοιµηθη αβιου µετα των πατερων αυτου εν τω 
εικοστω και τεταρτω ετει του ιεροβοαµ και θαπτεται µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και βασιλευει 
ασα υιοσ αυτου αντ′ αυτου9εν τω ενιαυτω τω τεταρτω και εικοστω του ιεροβοαµ βασιλεωσ ισραηλ βασιλευει 
ασα επι ιουδαν10και τεσσαρακοντα και εν ετοσ εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου ανα 
θυγατηρ αβεσσαλωµ11και εποιησεν ασα το ευθεσ ενωπιον κυριου ωσ δαυιδ ο πατηρ αυτου12και αφειλεν τασ 
τελετασ απο τησ γησ και εξαπεστειλεν παντα τα επιτηδευµατα α εποιησαν οι πατερεσ αυτου13και την ανα την 
µητερα αυτου µετεστησεν του µη ειναι ηγουµενην καθωσ εποιησεν συνοδον εν τω αλσει αυτησ και εξεκοψεν 
ασα τασ καταδυσεισ αυτησ και ενεπρησεν πυρι εν τω χειµαρρω κεδρων14τα δε υψηλα ουκ εξηρεν πλην η 
καρδια ασα ην τελεια µετα κυριου πασασ τασ ηµερασ αυτου15και εισηνεγκεν τουσ κιονασ του πατροσ αυτου 
και τουσ κιονασ αυτου εισηνεγκεν εισ τον οικον κυριου αργυρουσ και χρυσουσ και σκευη16και πολεµοσ ην 
ανα µεσον ασα και ανα µεσον βαασα βασιλεωσ ισραηλ πασασ τασ ηµερασ17και ανεβη βαασα βασιλευσ 
ισραηλ επι ιουδαν και ωκοδοµησεν την ραµα του µη ειναι εκπορευοµενον και εισπορευοµενον τω ασα 
βασιλει ιουδα18και ελαβεν ασα το αργυριον και το χρυσιον το ευρεθεν εν τοισ θησαυροισ του οικου του 
βασιλεωσ και εδωκεν αυτα εισ χειρασ παιδων αυτου και εξαπεστειλεν αυτουσ ο βασιλευσ ασα προσ υιον 
αδερ υιον ταβερεµµαν υιου αζιν βασιλεωσ συριασ του κατοικουντοσ εν δαµασκω λεγων19διαθου διαθηκην 
ανα µεσον εµου και ανα µεσον σου και ανα µεσον του πατροσ µου και του πατροσ σου ιδου εξαπεσταλκα σοι 
δωρα αργυριον και χρυσιον δευρο διασκεδασον την διαθηκην σου την προσ βαασα βασιλεα ισραηλ και 
αναβησεται απ′ εµου20και ηκουσεν υιοσ αδερ του βασιλεωσ ασα και απεστειλεν τουσ αρχοντασ των 
δυναµεων των αυτου ταισ πολεσιν του ισραηλ και επαταξεν την αιν και την δαν και την αβελµαα και πασαν 
την χεζραθ εωσ πασησ τησ γησ νεφθαλι21και εγενετο ωσ ηκουσεν βαασα και διελιπεν του οικοδοµειν την 
ραµα και ανεστρεψεν εισ θερσα22και ο βασιλευσ ασα παρηγγειλεν παντι ιουδα εισ αινακιµ και αιρουσιν τουσ 
λιθουσ τησ ραµα και τα ξυλα αυτησ α ωκοδοµησεν βαασα και ωκοδοµησεν εν αυτοισ ο βασιλευσ ασα παν 
βουνον βενιαµιν και την σκοπιαν23και τα λοιπα των λογων ασα και πασα η δυναστεια αυτου ην εποιησεν ουκ 
ιδου ταυτα γεγραµµενα εστιν επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα πλην εν τω καιρω του 
γηρωσ αυτου επονεσεν τουσ ποδασ αυτου24και εκοιµηθη ασα και θαπτεται µετα των πατερων αυτου εν πολει 
δαυιδ και βασιλευει ιωσαφατ υιοσ αυτου αντ′ αυτου25και ναδαβ υιοσ ιεροβοαµ βασιλευει επι ισραηλ εν ετει 
δευτερω του ασα βασιλεωσ ιουδα και εβασιλευσεν επι ισραηλ ετη δυο26και εποιησεν το πονηρον ενωπιον 
κυριου και επορευθη εν οδω του πατροσ αυτου και εν ταισ αµαρτιαισ αυτου αισ εξηµαρτεν τον ισραηλ27και 
περιεκαθισεν αυτον βαασα υιοσ αχια επι τον οικον βελααν και επαταξεν αυτον εν γαβαθων τη των 
αλλοφυλων και ναδαβ και πασ ισραηλ περιεκαθητο επι γαβαθων28και εθανατωσεν αυτον βαασα εν ετει τριτω 
του ασα υιου αβιου βασιλεωσ ιουδα και εβασιλευσεν29και εγενετο ωσ εβασιλευσεν και επαταξεν τον οικον 
ιεροβοαµ και ουχ υπελιπετο πασαν πνοην του ιεροβοαµ εωσ του εξολεθρευσαι αυτον κατα το ρηµα κυριου ο 
ελαλησεν εν χειρι δουλου αυτου αχια του σηλωνιτου30περι των αµαρτιων ιεροβοαµ ωσ εξηµαρτεν τον ισραηλ 
και εν τω παροργισµω αυτου ω παρωργισεν τον κυριον θεον του ισραηλ31και τα λοιπα των λογων ναδαβ και 
παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εστιν εν βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν 
ισραηλ33και εν τω ετει τω τριτω του ασα βασιλεωσ ιουδα βασιλευει βαασα υιοσ αχια επι ισραηλ εν θερσα 
εικοσι και τεσσαρα ετη34και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου και επορευθη εν οδω ιεροβοαµ υιου ναβατ 
και εν ταισ αµαρτιαισ αυτου ωσ εξηµαρτεν τον ισραηλ

Chapter 16
1και εγενετο λογοσ κυριου εν χειρι ιου υιου ανανι προσ βαασα2ανθ′ ων υψωσα σε απο τησ γησ και εδωκα σε 
ηγουµενον επι τον λαον µου ισραηλ και επορευθησ εν τη οδω ιεροβοαµ και εξηµαρτεσ τον λαον µου τον 
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ισραηλ του παροργισαι µε εν τοισ µαταιοισ αυτων3ιδου εγω εξεγειρω οπισω βαασα και οπισθεν του οικου 
αυτου και δωσω τον οικον σου ωσ τον οικον ιεροβοαµ υιου ναβατ4τον τεθνηκοτα του βαασα εν τη πολει 
καταφαγονται αυτον οι κυνεσ και τον τεθνηκοτα αυτου εν τω πεδιω καταφαγονται αυτον τα πετεινα του 
ουρανου5και τα λοιπα των λογων βαασα και παντα α εποιησεν και αι δυναστειαι αυτου ουκ ιδου ταυτα 
γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ισραηλ6και εκοιµηθη βαασα µετα των πατερων αυτου 
και θαπτεται εν θερσα και βασιλευει ηλα υιοσ αυτου αντ′ αυτου εν τω εικοστω ετει βασιλεωσ ασα7και εν 
χειρι ιου υιου ανανι ελαλησεν κυριοσ επι βαασα και επι τον οικον αυτου πασαν την κακιαν ην εποιησεν 
ενωπιον κυριου του παροργισαι αυτον εν τοισ εργοισ των χειρων αυτου του ειναι κατα τον οικον ιεροβοαµ 
και υπερ του παταξαι αυτον8και ηλα υιοσ βαασα εβασιλευσεν επι ισραηλ δυο ετη εν θερσα9και συνεστρεψεν 
επ′ αυτον ζαµβρι ο αρχων τησ ηµισουσ τησ ιππου και αυτοσ ην εν θερσα πινων µεθυων εν τω οικω ωσα του 
οικονοµου εν θερσα10και εισηλθεν ζαµβρι και επαταξεν αυτον και εθανατωσεν αυτον και εβασιλευσεν αντ′ 
αυτου11και εγενηθη εν τω βασιλευσαι αυτον εν τω καθισαι αυτον επι του θρονου αυτου και επαταξεν ολον 
τον οικον βαασα12κατα το ρηµα ο ελαλησεν κυριοσ επι τον οικον βαασα προσ ιου τον προφητην13περι πασων 
των αµαρτιων βαασα και ηλα του υιου αυτου ωσ εξηµαρτεν τον ισραηλ του παροργισαι κυριον τον θεον 
ισραηλ εν τοισ µαταιοισ αυτων14και τα λοιπα των λογων ηλα και παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα 
γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ισραηλ15και ζαµβρι εβασιλευσεν επτα ηµερασ εν 
θερσα και η παρεµβολη ισραηλ επι γαβαθων την των αλλοφυλων16και ηκουσεν ο λαοσ εν τη παρεµβολη 
λεγοντων συνεστραφη ζαµβρι και επαισεν τον βασιλεα και εβασιλευσαν εν ισραηλ τον αµβρι τον ηγουµενον 
τησ στρατιασ επι ισραηλ εν τη ηµερα εκεινη εν τη παρεµβολη17και ανεβη αµβρι και πασ ισραηλ µετ′ αυτου εκ 
γαβαθων και περιεκαθισαν επι θερσα18και εγενηθη ωσ ειδεν ζαµβρι οτι προκατειληµπται αυτου η πολισ και 
εισπορευεται εισ αντρον του οικου του βασιλεωσ και ενεπυρισεν επ′ αυτον τον οικον του βασιλεωσ εν πυρι 
και απεθανεν19υπερ των αµαρτιων αυτου ων εποιησεν του ποιησαι το πονηρον ενωπιον κυριου πορευθηναι εν 
οδω ιεροβοαµ υιου ναβατ και εν ταισ αµαρτιαισ αυτου ωσ εξηµαρτεν τον ισραηλ20και τα λοιπα των λογων 
ζαµβρι και τασ συναψεισ αυτου ασ συνηψεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των 
βασιλεων ισραηλ21τοτε µεριζεται ο λαοσ ισραηλ ηµισυ του λαου γινεται οπισω θαµνι υιου γωναθ του 
βασιλευσαι αυτον και το ηµισυ του λαου γινεται οπισω αµβρι22ο λαοσ ο ων οπισω αµβρι υπερεκρατησεν τον 
λαον τον οπισω θαµνι υιου γωναθ και απεθανεν θαµνι και ιωραµ ο αδελφοσ αυτου εν τω καιρω εκεινω και 
εβασιλευσεν αµβρι µετα θαµνι23εν τω ετει τω τριακοστω και πρωτω του βασιλεωσ ασα βασιλευει αµβρι επι 
ισραηλ δωδεκα ετη εν θερσα βασιλευει εξ ετη24και εκτησατο αµβρι το οροσ το σεµερων παρα σεµηρ του 
κυριου του ορουσ δυο ταλαντων αργυριου και ωκοδοµησεν το οροσ και επεκαλεσεν το ονοµα του ορουσ ου 
ωκοδοµεσεν επι τω ονοµατι σεµηρ του κυριου του ορουσ σαεµηρων25και εποιησεν αµβρι το πονηρον ενωπιον 
κυριου και επονηρευσατο υπερ παντασ τουσ γενοµενουσ εµπροσθεν αυτου26και επορευθη εν παση οδω 
ιεροβοαµ υιου ναβατ και εν ταισ αµαρτιαισ αυτου αισ εξηµαρτεν τον ισραηλ του παροργισαι τον κυριον θεον 
ισραηλ εν τοισ µαταιοισ αυτων27και τα λοιπα των λογων αµβρι και παντα α εποιησεν και η δυναστεια αυτου 
ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ισραηλ28και εκοιµηθη αµβρι µετα των 
πατερων αυτου και θαπτεται εν σαµαρεια και βασιλευει αχααβ υιοσ αυτου αντ′ αυτου28και εν τω ενιαυτω τω 
ενδεκατω του αµβρι βασιλευει ιωσαφατ υιοσ ασα ετων τριακοντα και πεντε εν τη βασιλεια αυτου και εικοσι 
πεντε ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου γαζουβα θυγατηρ σελει+28και επορευθη 
εν τη οδω ασα του πατροσ αυτου και ουκ εξεκλινεν απ′ αυτησ του ποιειν το ευθεσ ενωπιον κυριου πλην των 
υψηλων ουκ εξηραν εθυον εν τοισ υψηλοισ και εθυµιων28και α συνεθετο ιωσαφατ και πασα η δυναστεια ην 
εποιησεν και ουσ επολεµησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων 
ιουδα28και τα λοιπα των συµπλοκων ασ επεθεντο εν ταισ ηµεραισ ασα του πατροσ αυτου εξηρεν απο τησ 
γησ28και βασιλευσ ουκ ην εν συρια νασιβ28και ο βασιλευσ ιωσαφατ εποιησεν ναυν εισ θαρσισ πορευεσθαι 
εισ σωφιρ επι το χρυσιον και ουκ επορευθη οτι συνετριβη η ναυσ εν γασιωνγαβερ28τοτε ειπεν ο βασιλευσ 
ισραηλ προσ ιωσαφατ εξαποστελω τουσ παιδασ σου και τα παιδαρια µου εν τη νηι και ουκ εβουλετο 
ιωσαφατ28και εκοιµηθη ιωσαφατ µετα των πατερων αυτου και θαπτεται µετα των πατερων αυτου εν πολει 
δαυιδ και εβασιλευσεν ιωραµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου29εν ετει δευτερω τω ιωσαφατ βασιλευει αχααβ υιοσ 
αµβρι εβασιλευσεν επι ισραηλ εν σαµαρεια εικοσι και δυο ετη30και εποιησεν αχααβ το πονηρον ενωπιον 
κυριου επονηρευσατο υπερ παντασ τουσ εµπροσθεν αυτου31και ουκ ην αυτω ικανον του πορευεσθαι εν ταισ 
αµαρτιαισ ιεροβοαµ υιου ναβατ και ελαβεν γυναικα την ιεζαβελ θυγατερα ιεθεβααλ βασιλεωσ σιδωνιων και 
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επορευθη και εδουλευσεν τω βααλ και προσεκυνησεν αυτω32και εστησεν θυσιαστηριον τω βααλ εν οικω των 
προσοχθισµατων αυτου ον ωκοδοµησεν εν σαµαρεια33και εποιησεν αχααβ αλσοσ και προσεθηκεν αχααβ του 
ποιησαι παροργισµατα του παροργισαι την ψυχην αυτου του εξολεθρευθηναι εκακοποιησεν υπερ παντασ 
τουσ βασιλεισ ισραηλ τουσ γενοµενουσ εµπροσθεν αυτου34εν ταισ ηµεραισ αυτου ωκοδοµησεν αχιηλ ο 
βαιθηλιτησ την ιεριχω εν τω αβιρων τω πρωτοτοκω αυτου εθεµελιωσεν αυτην και τω σεγουβ τω νεωτερω 
αυτου επεστησεν θυρασ αυτησ κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν εν χειρι ιησου υιου ναυη

Chapter 17
1και ειπεν ηλιου ο προφητησ ο θεσβιτησ εκ θεσβων τησ γαλααδ προσ αχααβ ζη κυριοσ ο θεοσ των δυναµεων ο 
θεοσ ισραηλ ω παρεστην ενωπιον αυτου ει εσται τα ετη ταυτα δροσοσ και υετοσ οτι ει µη δια στοµατοσ λογου 
µου2και εγενετο ρηµα κυριου προσ ηλιου3πορευου εντευθεν κατα ανατολασ και κρυβηθι εν τω χειµαρρω 
χορραθ του επι προσωπου του ιορδανου4και εσται εκ του χειµαρρου πιεσαι υδωρ και τοισ κοραξιν εντελουµαι 
διατρεφειν σε εκει5και εποιησεν ηλιου κατα το ρηµα κυριου και εκαθισεν εν τω χειµαρρω χορραθ επι 
προσωπου του ιορδανου6και οι κορακεσ εφερον αυτω αρτουσ το πρωι και κρεα το δειλησ και εκ του 
χειµαρρου επινεν υδωρ7και εγενετο µετα ηµερασ και εξηρανθη ο χειµαρρουσ οτι ουκ εγενετο υετοσ επι τησ 
γησ8και εγενετο ρηµα κυριου προσ ηλιου9αναστηθι και πορευου εισ σαρεπτα τησ σιδωνιασ ιδου εντεταλµαι 
εκει γυναικι χηρα του διατρεφειν σε10και ανεστη και επορευθη εισ σαρεπτα εισ τον πυλωνα τησ πολεωσ και 
ιδου εκει γυνη χηρα συνελεγεν ξυλα και εβοησεν οπισω αυτησ ηλιου και ειπεν αυτη λαβε δη µοι ολιγον υδωρ 
εισ αγγοσ και πιοµαι11και επορευθη λαβειν και εβοησεν οπισω αυτησ ηλιου και ειπεν ληµψη δη µοι ψωµον 
αρτου εν τη χειρι σου12και ειπεν η γυνη ζη κυριοσ ο θεοσ σου ει εστιν µοι εγκρυφιασ αλλ′ η οσον δραξ 
αλευρου εν τη υδρια και ολιγον ελαιον εν τω καψακη και ιδου εγω συλλεγω δυο ξυλαρια και εισελευσοµαι 
και ποιησω αυτο εµαυτη και τοισ τεκνοισ µου και φαγοµεθα και αποθανουµεθα13και ειπεν προσ αυτην ηλιου 
θαρσει εισελθε και ποιησον κατα το ρηµα σου αλλα ποιησον εµοι εκειθεν εγκρυφιαν µικρον εν πρωτοισ και 
εξοισεισ µοι σαυτη δε και τοισ τεκνοισ σου ποιησεισ επ′ εσχατου14οτι ταδε λεγει κυριοσ η υδρια του αλευρου 
ουκ εκλειψει και ο καψακησ του ελαιου ουκ ελαττονησει εωσ ηµερασ του δουναι κυριον τον υετον επι τησ 
γησ15και επορευθη η γυνη και εποιησεν και ησθιεν αυτη και αυτοσ και τα τεκνα αυτησ16και η υδρια του 
αλευρου ουκ εξελιπεν και ο καψακησ του ελαιου ουκ ελαττονωθη κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν εν χειρι 
ηλιου17και εγενετο µετα ταυτα και ηρρωστησεν ο υιοσ τησ γυναικοσ τησ κυριασ του οικου και ην η 
αρρωστια αυτου κραταια σφοδρα εωσ ου ουχ υπελειφθη εν αυτω πνευµα18και ειπεν προσ ηλιου τι εµοι και σοι 
ανθρωπε του θεου εισηλθεσ προσ µε του αναµνησαι τασ αδικιασ µου και θανατωσαι τον υιον µου19και ειπεν 
ηλιου προσ την γυναικα δοσ µοι τον υιον σου και ελαβεν αυτον εκ του κολπου αυτησ και ανηνεγκεν αυτον 
εισ το υπερωον εν ω αυτοσ εκαθητο εκει και εκοιµισεν αυτον επι τησ κλινησ αυτου20και ανεβοησεν ηλιου και 
ειπεν οιµµοι κυριε ο µαρτυσ τησ χηρασ µεθ′ ησ εγω κατοικω µετ′ αυτησ συ κεκακωκασ του θανατωσαι τον 
υιον αυτησ21και ενεφυσησεν τω παιδαριω τρισ και επεκαλεσατο τον κυριον και ειπεν κυριε ο θεοσ µου 
επιστραφητω δη η ψυχη του παιδαριου τουτου εισ αυτον22και εγενετο ουτωσ και ανεβοησεν το 
παιδαριον23και κατηγαγεν αυτον απο του υπερωου εισ τον οικον και εδωκεν αυτον τη µητρι αυτου και ειπεν 
ηλιου βλεπε ζη ο υιοσ σου24και ειπεν η γυνη προσ ηλιου ιδου εγνωκα οτι ανθρωποσ θεου ει συ και ρηµα 
κυριου εν στοµατι σου αληθινον

Chapter 18
1και εγενετο µεθ′ ηµερασ πολλασ και ρηµα κυριου εγενετο προσ ηλιου εν τω ενιαυτω τω τριτω λεγων 
πορευθητι και οφθητι τω αχααβ και δωσω υετον επι προσωπον τησ γησ2και επορευθη ηλιου του οφθηναι τω 
αχααβ και η λιµοσ κραταια εν σαµαρεια3και εκαλεσεν αχααβ τον αβδιου τον οικονοµον και αβδιου ην 
φοβουµενοσ τον κυριον σφοδρα4και εγενετο εν τω τυπτειν την ιεζαβελ τουσ προφητασ κυριου και ελαβεν 
αβδιου εκατον ανδρασ προφητασ και εκρυψεν αυτουσ κατα πεντηκοντα εν σπηλαιω και διετρεφεν αυτουσ εν 
αρτω και υδατι5και ειπεν αχααβ προσ αβδιου δευρο και διελθωµεν επι την γην επι πηγασ των υδατων και επι 
χειµαρρουσ εαν πωσ ευρωµεν βοτανην και περιποιησωµεθα ιππουσ και ηµιονουσ και ουκ εξολοθρευθησονται 
απο των κτηνων6και εµερισαν εαυτοισ την οδον του διελθειν αυτην αχααβ επορευθη εν οδω µια µονοσ και 
αβδιου επορευθη εν οδω αλλη µονοσ7και ην αβδιου εν τη οδω µονοσ και ηλθεν ηλιου εισ συναντησιν αυτου 
µονοσ και αβδιου εσπευσεν και επεσεν επι προσωπον αυτου και ειπεν ει συ ει αυτοσ κυριε µου ηλιου8και 
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ειπεν ηλιου αυτω εγω πορευου λεγε τω κυριω σου ιδου ηλιου9και ειπεν αβδιου τι ηµαρτηκα οτι διδωσ τον 
δουλον σου εισ χειρα αχααβ του θανατωσαι µε10ζη κυριοσ ο θεοσ σου ει εστιν εθνοσ η βασιλεια ου ουκ 
απεσταλκεν ο κυριοσ µου ζητειν σε και ειπον ουκ εστιν και ενεπρησεν την βασιλειαν και τασ χωρασ αυτησ 
οτι ουχ ευρηκεν σε11και νυν συ λεγεισ πορευου αναγγελλε τω κυριω σου ιδου ηλιου12και εσται εαν εγω 
απελθω απο σου και πνευµα κυριου αρει σε εισ γην ην ουκ οιδα και εισελευσοµαι απαγγειλαι τω αχααβ και 
αποκτενει µε και ο δουλοσ σου εστιν φοβουµενοσ τον κυριον εκ νεοτητοσ αυτου13η ουκ απηγγελη σοι τω 
κυριω µου οια πεποιηκα εν τω αποκτεινειν ιεζαβελ τουσ προφητασ κυριου και εκρυψα απο των προφητων 
κυριου εκατον ανδρασ ανα πεντηκοντα εν σπηλαιω και εθρεψα εν αρτοισ και υδατι14και νυν συ λεγεισ µοι 
πορευου λεγε τω κυριω σου ιδου ηλιου και αποκτενει µε15και ειπεν ηλιου ζη κυριοσ των δυναµεων ω 
παρεστην ενωπιον αυτου οτι σηµερον οφθησοµαι αυτω16και επορευθη αβδιου εισ συναντην τω αχααβ και 
απηγγειλεν αυτω και εξεδραµεν αχααβ και επορευθη εισ συναντησιν ηλιου17και εγενετο ωσ ειδεν αχααβ τον 
ηλιου και ειπεν αχααβ προσ ηλιου ει συ ει αυτοσ ο διαστρεφων τον ισραηλ18και ειπεν ηλιου ου διαστρεφω τον 
ισραηλ οτι αλλ′ η συ και ο οικοσ του πατροσ σου εν τω καταλιµπανειν υµασ τον κυριον θεον υµων και 
επορευθησ οπισω των βααλιµ19και νυν αποστειλον συναθροισον προσ µε παντα ισραηλ εισ οροσ το 
καρµηλιον και τουσ προφητασ τησ αισχυνησ τετρακοσιουσ και πεντηκοντα και τουσ προφητασ των αλσων 
τετρακοσιουσ εσθιοντασ τραπεζαν ιεζαβελ20και απεστειλεν αχααβ εισ παντα ισραηλ και επισυνηγαγεν 
παντασ τουσ προφητασ εισ οροσ το καρµηλιον21και προσηγαγεν ηλιου προσ παντασ και ειπεν αυτοισ ηλιου 
εωσ ποτε υµεισ χωλανειτε επ′ αµφοτεραισ ταισ ιγνυαισ ει εστιν κυριοσ ο θεοσ πορευεσθε οπισω αυτου ει δε ο 
βααλ αυτοσ πορευεσθε οπισω αυτου και ουκ απεκριθη ο λαοσ λογον22και ειπεν ηλιου προσ τον λαον εγω 
υπολελειµµαι προφητησ του κυριου µονωτατοσ και οι προφηται του βααλ τετρακοσιοι και πεντηκοντα ανδρεσ 
και οι προφηται του αλσουσ τετρακοσιοι23δοτωσαν ηµιν δυο βοασ και εκλεξασθωσαν εαυτοισ τον ενα και 
µελισατωσαν και επιθετωσαν επι των ξυλων και πυρ µη επιθετωσαν και εγω ποιησω τον βουν τον αλλον και 
πυρ ου µη επιθω24και βοατε εν ονοµατι θεων υµων και εγω επικαλεσοµαι εν ονοµατι κυριου του θεου µου και 
εσται ο θεοσ οσ εαν επακουση εν πυρι ουτοσ θεοσ και απεκριθησαν πασ ο λαοσ και ειπον καλον το ρηµα ο 
ελαλησασ25και ειπεν ηλιου τοισ προφηταισ τησ αισχυνησ εκλεξασθε εαυτοισ τον µοσχον τον ενα και 
ποιησατε πρωτοι οτι πολλοι υµεισ και επικαλεσασθε εν ονοµατι θεου υµων και πυρ µη επιθητε26και ελαβον 
τον µοσχον και εποιησαν και επεκαλουντο εν ονοµατι του βααλ εκ πρωιθεν εωσ µεσηµβριασ και ειπον 
επακουσον ηµων ο βααλ επακουσον ηµων και ουκ ην φωνη και ουκ ην ακροασισ και διετρεχον επι του 
θυσιαστηριου ου εποιησαν27και εγενετο µεσηµβρια και εµυκτηρισεν αυτουσ ηλιου ο θεσβιτησ και ειπεν 
επικαλεισθε εν φωνη µεγαλη οτι θεοσ εστιν οτι αδολεσχια αυτω εστιν και αµα µηποτε χρηµατιζει αυτοσ η 
µηποτε καθευδει αυτοσ και εξαναστησεται28και επεκαλουντο εν φωνη µεγαλη και κατετεµνοντο κατα τον 
εθισµον αυτων εν µαχαιραισ και σειροµασταισ εωσ εκχυσεωσ αιµατοσ επ′ αυτουσ29και επροφητευον εωσ ου 
παρηλθεν το δειλινον και εγενετο ωσ ο καιροσ του αναβηναι την θυσιαν και ουκ ην φωνη και ελαλησεν ηλιου 
ο θεσβιτησ προσ τουσ προφητασ των προσοχθισµατων λεγων µεταστητε απο του νυν και εγω ποιησω το 
ολοκαυτωµα µου και µετεστησαν και απηλθον30και ειπεν ηλιου προσ τον λαον προσαγαγετε προσ µε και 
προσηγαγεν πασ ο λαοσ προσ αυτον31και ελαβεν ηλιου δωδεκα λιθουσ κατ′ αριθµον φυλων του ισραηλ ωσ 
ελαλησεν κυριοσ προσ αυτον λεγων ισραηλ εσται το ονοµα σου32και ωκοδοµησεν τουσ λιθουσ εν ονοµατι 
κυριου και ιασατο το θυσιαστηριον το κατεσκαµµενον και εποιησεν θααλα χωρουσαν δυο µετρητασ 
σπερµατοσ κυκλοθεν του θυσιαστηριου33και εστοιβασεν τασ σχιδακασ επι το θυσιαστηριον ο εποιησεν και 
εµελισεν το ολοκαυτωµα και επεθηκεν επι τασ σχιδακασ και εστοιβασεν επι το θυσιαστηριον34και ειπεν 
λαβετε µοι τεσσαρασ υδριασ υδατοσ και επιχεετε επι το ολοκαυτωµα και επι τασ σχιδακασ και εποιησαν 
ουτωσ και ειπεν δευτερωσατε και εδευτερωσαν και ειπεν τρισσωσατε και ετρισσευσαν35και διεπορευετο το 
υδωρ κυκλω του θυσιαστηριου και την θααλα επλησαν υδατοσ36και ανεβοησεν ηλιου εισ τον ουρανον και 
ειπεν κυριε ο θεοσ αβρααµ και ισαακ και ισραηλ επακουσον µου κυριε επακουσον µου σηµερον εν πυρι και 
γνωτωσαν πασ ο λαοσ ουτοσ οτι συ ει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ καγω δουλοσ σου και δια σε πεποιηκα τα εργα 
ταυτα37επακουσον µου κυριε επακουσον µου εν πυρι και γνωτω ο λαοσ ουτοσ οτι συ ει κυριοσ ο θεοσ και συ 
εστρεψασ την καρδιαν του λαου τουτου οπισω38και επεσεν πυρ παρα κυριου εκ του ουρανου και κατεφαγεν 
το ολοκαυτωµα και τασ σχιδακασ και το υδωρ το εν τη θααλα και τουσ λιθουσ και τον χουν εξελιξεν το 
πυρ39και επεσεν πασ ο λαοσ επι προσωπον αυτων και ειπον αληθωσ κυριοσ εστιν ο θεοσ αυτοσ ο θεοσ40και 
ειπεν ηλιου προσ τον λαον συλλαβετε τουσ προφητασ του βααλ µηθεισ σωθητω εξ αυτων και συνελαβον 
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αυτουσ και καταγει αυτουσ ηλιου εισ τον χειµαρρουν κισων και εσφαξεν αυτουσ εκει41και ειπεν ηλιου τω 
αχααβ αναβηθι και φαγε και πιε οτι φωνη των ποδων του υετου42και ανεβη αχααβ του φαγειν και πιειν και 
ηλιου ανεβη επι τον καρµηλον και εκυψεν επι την γην και εθηκεν το προσωπον εαυτου ανα µεσον των 
γονατων εαυτου43και ειπεν τω παιδαριω αυτου αναβηθι και επιβλεψον οδον τησ θαλασσησ και επεβλεψεν το 
παιδαριον και ειπεν ουκ εστιν ουθεν και ειπεν ηλιου και συ επιστρεψον επτακι και επεστρεψεν το παιδαριον 
επτακι44και εγενετο εν τω εβδοµω και ιδου νεφελη µικρα ωσ ιχνοσ ανδροσ αναγουσα υδωρ και ειπεν αναβηθι 
και ειπον τω αχααβ ζευξον το αρµα σου και καταβηθι µη καταλαβη σε ο υετοσ45και εγενετο εωσ ωδε και ωδε 
και ο ουρανοσ συνεσκοτασεν νεφελαισ και πνευµατι και εγενετο υετοσ µεγασ και εκλαιεν και επορευετο 
αχααβ εισ ιεζραελ46και χειρ κυριου επι τον ηλιου και συνεσφιγξεν την οσφυν αυτου και ετρεχεν εµπροσθεν 
αχααβ εωσ ιεζραελ

Chapter 19
1και ανηγγειλεν αχααβ τη ιεζαβελ γυναικι αυτου παντα α εποιησεν ηλιου και ωσ απεκτεινεν τουσ προφητασ 
εν ροµφαια2και απεστειλεν ιεζαβελ προσ ηλιου και ειπεν ει συ ει ηλιου και εγω ιεζαβελ ταδε ποιησαι µοι ο 
θεοσ και ταδε προσθειη οτι ταυτην την ωραν αυριον θησοµαι την ψυχην σου καθωσ ψυχην ενοσ εξ 
αυτων3και εφοβηθη ηλιου και ανεστη και απηλθεν κατα την ψυχην εαυτου και ερχεται εισ βηρσαβεε την 
ιουδα και αφηκεν το παιδαριον αυτου εκει4και αυτοσ επορευθη εν τη ερηµω οδον ηµερασ και ηλθεν και 
εκαθισεν υπο ραθµ εν και ητησατο την ψυχην αυτου αποθανειν και ειπεν ικανουσθω νυν λαβε δη την ψυχην 
µου απ′ εµου κυριε οτι ου κρεισσων εγω ειµι υπερ τουσ πατερασ µου5και εκοιµηθη και υπνωσεν εκει υπο 
φυτον και ιδου τισ ηψατο αυτου και ειπεν αυτω αναστηθι και φαγε6και επεβλεψεν ηλιου και ιδου προσ 
κεφαλησ αυτου εγκρυφιασ ολυριτησ και καψακησ υδατοσ και ανεστη και εφαγεν και επιεν και επιστρεψασ 
εκοιµηθη7και επεστρεψεν ο αγγελοσ κυριου εκ δευτερου και ηψατο αυτου και ειπεν αυτω αναστα φαγε οτι 
πολλη απο σου η οδοσ8και ανεστη και εφαγεν και επιεν και επορευθη εν τη ισχυι τησ βρωσεωσ εκεινησ 
τεσσαρακοντα ηµερασ και τεσσαρακοντα νυκτασ εωσ ορουσ χωρηβ9και εισηλθεν εκει εισ το σπηλαιον και 
κατελυσεν εκει και ιδου ρηµα κυριου προσ αυτον και ειπεν τι συ ενταυθα ηλιου10και ειπεν ηλιου ζηλων 
εζηλωκα τω κυριω παντοκρατορι οτι εγκατελιπον σε οι υιοι ισραηλ τα θυσιαστηρια σου κατεσκαψαν και 
τουσ προφητασ σου απεκτειναν εν ροµφαια και υπολελειµµαι εγω µονωτατοσ και ζητουσι την ψυχην µου 
λαβειν αυτην11και ειπεν εξελευση αυριον και στηση ενωπιον κυριου εν τω ορει ιδου παρελευσεται κυριοσ και 
πνευµα µεγα κραταιον διαλυον ορη και συντριβον πετρασ ενωπιον κυριου ουκ εν τω πνευµατι κυριοσ και 
µετα το πνευµα συσσεισµοσ ουκ εν τω συσσεισµω κυριοσ12και µετα τον συσσεισµον πυρ ουκ εν τω πυρι 
κυριοσ και µετα το πυρ φωνη αυρασ λεπτησ κακει κυριοσ13και εγενετο ωσ ηκουσεν ηλιου και επεκαλυψεν το 
προσωπον αυτου εν τη µηλωτη εαυτου και εξηλθεν και εστη υπο το σπηλαιον και ιδου προσ αυτον φωνη και 
ειπεν τι συ ενταυθα ηλιου14και ειπεν ηλιου ζηλων εζηλωκα τω κυριω παντοκρατορι οτι εγκατελιπον την 
διαθηκην σου οι υιοι ισραηλ τα θυσιαστηρια σου καθειλαν και τουσ προφητασ σου απεκτειναν εν ροµφαια 
και υπολελειµµαι εγω µονωτατοσ και ζητουσι την ψυχην µου λαβειν αυτην15και ειπεν κυριοσ προσ αυτον 
πορευου αναστρεφε εισ την οδον σου και ηξεισ εισ την οδον ερηµου δαµασκου και χρισεισ τον αζαηλ εισ 
βασιλεα τησ συριασ16και τον ιου υιον ναµεσσι χρισεισ εισ βασιλεα επι ισραηλ και τον ελισαιε υιον σαφατ 
απο αβελµαουλα χρισεισ εισ προφητην αντι σου17και εσται τον σωζοµενον εκ ροµφαιασ αζαηλ θανατωσει 
ιου και τον σωζοµενον εκ ροµφαιασ ιου θανατωσει ελισαιε18και καταλειψεισ εν ισραηλ επτα χιλιαδασ 
ανδρων παντα γονατα α ουκ ωκλασαν γονυ τω βααλ και παν στοµα ο ου προσεκυνησεν αυτω19και απηλθεν 
εκειθεν και ευρισκει τον ελισαιε υιον σαφατ και αυτοσ ηροτρια εν βουσιν δωδεκα ζευγη βοων ενωπιον αυτου 
και αυτοσ εν τοισ δωδεκα και επηλθεν επ′ αυτον και επερριψε την µηλωτην αυτου επ′ αυτον20και κατελιπεν 
ελισαιε τασ βοασ και κατεδραµεν οπισω ηλιου και ειπεν καταφιλησω τον πατερα µου και ακολουθησω οπισω 
σου και ειπεν ηλιου αναστρεφε οτι πεποιηκα σοι21και ανεστρεψεν εξοπισθεν αυτου και ελαβεν τα ζευγη των 
βοων και εθυσεν και ηψησεν αυτα εν τοισ σκευεσι των βοων και εδωκεν τω λαω και εφαγον και ανεστη και 
επορευθη οπισω ηλιου και ελειτουργει αυτω

Chapter 20
1και αµπελων εισ ην τω ναβουθαι τω ιεζραηλιτη παρα τω αλω αχααβ βασιλεωσ σαµαρειασ2και ελαλησεν 
αχααβ προσ ναβουθαι λεγων δοσ µοι τον αµπελωνα σου και εσται µοι εισ κηπον λαχανων οτι εγγιων ουτοσ τω 
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οικω µου και δωσω σοι αµπελωνα αλλον αγαθον υπερ αυτον ει δε αρεσκει ενωπιον σου δωσω σοι αργυριον 
ανταλλαγµα του αµπελωνοσ σου τουτου και εσται µοι εισ κηπον λαχανων3και ειπεν ναβουθαι προσ αχααβ 
µη µοι γενοιτο παρα θεου µου δουναι κληρονοµιαν πατερων µου σοι4και εγενετο το πνευµα αχααβ 
τεταραγµενον και εκοιµηθη επι τησ κλινησ αυτου και συνεκαλυψεν το πρωσωπον αυτου και ουκ εφαγεν 
αρτον5και εισηλθεν ιεζαβελ η γυνη αυτου προσ αυτον και ελαλησεν προσ αυτον τι το πνευµα σου 
τεταραγµενον και ουκ ει συ εσθιων αρτον6και ειπεν προσ αυτην οτι ελαλησα προσ ναβουθαι τον ιεζραηλιτην 
λεγων δοσ µοι τον αµπελωνα σου αργυριου ει δε βουλει δωσω σοι αµπελωνα αλλον αντ′ αυτου και ειπεν ου 
δωσω σοι κληρονοµιαν πατερων µου7και ειπεν προσ αυτον ιεζαβελ η γυνη αυτου συ νυν ουτωσ ποιεισ 
βασιλεα επι ισραηλ αναστηθι φαγε αρτον και σαυτου γενου εγω δωσω σοι τον αµπελωνα ναβουθαι του 
ιεζραηλιτου8και εγραψεν βιβλιον επι τω ονοµατι αχααβ και εσφραγισατο τη σφραγιδι αυτου και απεστειλεν το 
βιβλιον προσ τουσ πρεσβυτερουσ και τουσ ελευθερουσ τουσ κατοικουντασ µετα ναβουθαι9και εγεγραπτο εν 
τοισ βιβλιοισ λεγων νηστευσατε νηστειαν και καθισατε τον ναβουθαι εν αρχη του λαου10και εγκαθισατε δυο 
ανδρασ υιουσ παρανοµων εξ εναντιασ αυτου και καταµαρτυρησατωσαν αυτου λεγοντεσ ηυλογησεν θεον και 
βασιλεα και εξαγαγετωσαν αυτον και λιθοβολησατωσαν αυτον και αποθανετω11και εποιησαν οι ανδρεσ τησ 
πολεωσ αυτου οι πρεσβυτεροι και οι ελευθεροι οι κατοικουντεσ εν τη πολει αυτου καθα απεστειλεν προσ 
αυτουσ ιεζαβελ καθα γεγραπται εν τοισ βιβλιοισ οισ απεστειλεν προσ αυτουσ12εκαλεσαν νηστειαν και 
εκαθισαν τον ναβουθαι εν αρχη του λαου13και ηλθον δυο ανδρεσ υιοι παρανοµων και εκαθισαν εξ εναντιασ 
αυτου και κατεµαρτυρησαν αυτου λεγοντεσ ηυλογηκασ θεον και βασιλεα και εξηγαγον αυτον εξω τησ 
πολεωσ και ελιθοβολησαν αυτον λιθοισ και απεθανεν14και απεστειλαν προσ ιεζαβελ λεγοντεσ λελιθοβοληται 
ναβουθαι και τεθνηκεν15και εγενετο ωσ ηκουσεν ιεζαβελ και ειπεν προσ αχααβ αναστα κληρονοµει τον 
αµπελωνα ναβουθαι του ιεζραηλιτου οσ ουκ εδωκεν σοι αργυριου οτι ουκ εστιν ναβουθαι ζων οτι 
τεθνηκεν16και εγενετο ωσ ηκουσεν αχααβ οτι τεθνηκεν ναβουθαι ο ιεζραηλιτησ και διερρηξεν τα ιµατια 
εαυτου και περιεβαλετο σακκον και εγενετο µετα ταυτα και ανεστη και κατεβη αχααβ εισ τον αµπελωνα 
ναβουθαι του ιεζραηλιτου κληρονοµησαι αυτον17και ειπεν κυριοσ προσ ηλιου τον θεσβιτην λεγων18αναστηθι 
και καταβηθι εισ απαντην αχααβ βασιλεωσ ισραηλ του εν σαµαρεια ιδου ουτοσ εν αµπελωνι ναβουθαι οτι 
καταβεβηκεν εκει κληρονοµησαι αυτον19και λαλησεισ προσ αυτον λεγων ταδε λεγει κυριοσ ωσ συ εφονευσασ 
και εκληρονοµησασ δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ εν παντι τοπω ω ελειξαν αι υεσ και οι κυνεσ το αιµα 
ναβουθαι εκει λειξουσιν οι κυνεσ το αιµα σου και αι πορναι λουσονται εν τω αιµατι σου20και ειπεν αχααβ 
προσ ηλιου ει ευρηκασ µε ο εχθροσ µου και ειπεν ευρηκα διοτι µατην πεπρασαι ποιησαι το πονηρον ενωπιον 
κυριου παροργισαι αυτον21ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επαγω επι σε κακα και εκκαυσω οπισω σου και 
εξολεθρευσω του αχααβ ουρουντα προσ τοιχον και συνεχοµενον και εγκαταλελειµµενον εν ισραηλ22και 
δωσω τον οικον σου ωσ τον οικον ιεροβοαµ υιου ναβατ και ωσ τον οικον βαασα υιου αχια περι των 
παροργισµατων ων παρωργισασ και εξηµαρτεσ τον ισραηλ23και τη ιεζαβελ ελαλησεν κυριοσ λεγων οι κυνεσ 
καταφαγονται αυτην εν τω προτειχισµατι ιεζραελ24τον τεθνηκοτα του αχααβ εν τη πολει φαγονται οι κυνεσ 
και τον τεθνηκοτα αυτου εν τω πεδιω φαγονται τα πετεινα του ουρανου25πλην µαταιωσ αχααβ ωσ επραθη 
ποιησαι το πονηρον ενωπιον κυριου ωσ µετεθηκεν αυτον ιεζαβελ η γυνη αυτου26και εβδελυχθη σφοδρα 
πορευεσθαι οπισω των βδελυγµατων κατα παντα α εποιησεν ο αµορραιοσ ον εξωλεθρευσεν κυριοσ απο 
προσωπου υιων ισραηλ27και υπερ του λογου ωσ κατενυγη αχααβ απο προσωπου του κυριου και επορευετο 
κλαιων και διερρηξεν τον χιτωνα αυτου και εζωσατο σακκον επι το σωµα αυτου και ενηστευσεν και 
περιεβαλετο σακκον εν τη ηµερα η επαταξεν ναβουθαι τον ιεζραηλιτην28και εγενετο ρηµα κυριου εν χειρι 
δουλου αυτου ηλιου περι αχααβ και ειπεν κυριοσ29εωρακασ ωσ κατενυγη αχααβ απο προσωπου µου ουκ 
επαξω την κακιαν εν ταισ ηµεραισ αυτου αλλ′ εν ταισ ηµεραισ του υιου αυτου επαξω την κακιαν

Chapter 21
1και συνηθροισεν υιοσ αδερ πασαν την δυναµιν αυτου και ανεβη και περιεκαθισεν επι σαµαρειαν και 
τριακοντα και δυο βασιλεισ µετ′ αυτου και πασ ιπποσ και αρµα και ανεβησαν και περιεκαθισαν επι 
σαµαρειαν και επολεµησαν επ′ αυτην2και απεστειλεν προσ αχααβ βασιλεα ισραηλ εισ την πολιν3και ειπεν 
προσ αυτον ταδε λεγει υιοσ αδερ το αργυριον σου και το χρυσιον σου εµον εστιν και αι γυναικεσ σου και τα 
τεκνα σου εµα εστιν4και απεκριθη ο βασιλευσ ισραηλ και ειπεν καθωσ ελαλησασ κυριε βασιλευ σοσ εγω ειµι 
και παντα τα εµα5και ανεστρεψαν οι αγγελοι και ειπον ταδε λεγει υιοσ αδερ εγω απεσταλκα προσ σε λεγων το 
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αργυριον σου και το χρυσιον σου και τασ γυναικασ σου και τα τεκνα σου δωσεισ εµοι6οτι ταυτην την ωραν 
αυριον αποστελω τουσ παιδασ µου προσ σε και ερευνησουσιν τον οικον σου και τουσ οικουσ των παιδων σου 
και εσται τα επιθυµηµατα οφθαλµων αυτων εφ′ α αν επιβαλωσι τασ χειρασ αυτων και ληµψονται7και 
εκαλεσεν ο βασιλευσ ισραηλ παντασ τουσ πρεσβυτερουσ και ειπεν γνωτε δη και ιδετε οτι κακιαν ουτοσ ζητει 
οτι απεσταλκεν προσ µε περι των γυναικων µου και περι των υιων µου και περι των θυγατερων µου το 
αργυριον µου και το χρυσιον µου ουκ απεκωλυσα απ′ αυτου8και ειπαν αυτω οι πρεσβυτεροι και πασ ο λαοσ 
µη ακουσησ και µη θελησησ9και ειπεν τοισ αγγελοισ υιου αδερ λεγετε τω κυριω υµων παντα οσα απεσταλκασ 
προσ τον δουλον σου εν πρωτοισ ποιησω το δε ρηµα τουτο ου δυνησοµαι ποιησαι και απηραν οι ανδρεσ και 
επεστρεψαν αυτω λογον10και ανταπεστειλεν προσ αυτον υιοσ αδερ λεγων ταδε ποιησαι µοι ο θεοσ και ταδε 
προσθειη ει εκποιησει ο χουσ σαµαρειασ ταισ αλωπεξιν παντι τω λαω τοισ πεζοισ µου11και απεκριθη ο 
βασιλευσ ισραηλ και ειπεν ικανουσθω µη καυχασθω ο κυρτοσ ωσ ο ορθοσ12και εγενετο οτε απεκριθη αυτω 
τον λογον τουτον πινων ην αυτοσ και παντεσ οι βασιλεισ µετ′ αυτου εν σκηναισ και ειπεν τοισ παισιν αυτου 
οικοδοµησατε χαρακα και εθεντο χαρακα επι την πολιν13και ιδου προφητησ εισ προσηλθεν τω βασιλει 
ισραηλ και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ ει εορακασ παντα τον οχλον τον µεγαν τουτον ιδου εγω διδωµι αυτον 
σηµερον εισ χειρασ σασ και γνωση οτι εγω κυριοσ14και ειπεν αχααβ εν τινι και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ εν 
τοισ παιδαριοισ των αρχοντων των χωρων και ειπεν αχααβ τισ συναψει τον πολεµον και ειπεν συ15και 
επεσκεψατο αχααβ τα παιδαρια των αρχοντων των χωρων και εγενοντο διακοσιοι και τριακοντα και µετα 
ταυτα επεσκεψατο τον λαον παν υιον δυναµεωσ εξηκοντα χιλιαδασ16και εξηλθεν µεσηµβριασ και υιοσ αδερ 
πινων µεθυων εν σοκχωθ αυτοσ και οι βασιλεισ τριακοντα και δυο βασιλεισ συµβοηθοι µετ′ αυτου17και 
εξηλθον παιδαρια αρχοντων των χωρων εν πρωτοισ και αποστελλουσιν και απαγγελλουσιν τω βασιλει συριασ 
λεγοντεσ ανδρεσ εξεληλυθασιν εκ σαµαρειασ18και ειπεν αυτοισ ει εισ ειρηνην ουτοι εκπορευονται συλλαβετε 
αυτουσ ζωντασ και ει εισ πολεµον ζωντασ συλλαβετε αυτουσ19και µη εξελθατωσαν εκ τησ πολεωσ τα 
παιδαρια αρχοντων των χωρων και η δυναµισ οπισω αυτων20επαταξεν εκαστοσ τον παρ′ αυτου και 
εδευτερωσεν εκαστοσ τον παρ′ αυτου και εφυγεν συρια και κατεδιωξεν αυτουσ ισραηλ και σωζεται υιοσ αδερ 
βασιλευσ συριασ εφ′ ιππου ιππεωσ21και εξηλθεν βασιλευσ ισραηλ και ελαβεν παντασ τουσ ιππουσ και τα 
αρµατα και επαταξεν πληγην µεγαλην εν συρια22και προσηλθεν ο προφητησ προσ βασιλεα ισραηλ και ειπεν 
κραταιου και γνωθι και ιδε τι ποιησεισ οτι επιστρεφοντοσ του ενιαυτου υιοσ αδερ βασιλευσ συριασ αναβαινει 
επι σε23και οι παιδεσ βασιλεωσ συριασ ειπον θεοσ ορεων θεοσ ισραηλ και ου θεοσ κοιλαδων δια τουτο 
εκραταιωσεν υπερ ηµασ εαν δε πολεµησωµεν αυτουσ κατ′ ευθυ ει µη κραταιωσοµεν υπερ αυτουσ24και το 
ρηµα τουτο ποιησον αποστησον τουσ βασιλεισ εκαστον εισ τον τοπον αυτων και θου αντ′ αυτων 
σατραπασ25και αλλαξοµεν σοι δυναµιν κατα την δυναµιν την πεσουσαν απο σου και ιππον κατα την ιππον 
και αρµατα κατα τα αρµατα και πολεµησοµεν προσ αυτουσ κατ′ ευθυ και κραταιωσοµεν υπερ αυτουσ και 
ηκουσεν τησ φωνησ αυτων και εποιησεν ουτωσ26και εγενετο επιστρεψαντοσ του ενιαυτου και επεσκεψατο 
υιοσ αδερ την συριαν και ανεβη εισ αφεκα εισ πολεµον επι ισραηλ27και οι υιοι ισραηλ επεσκεπησαν και 
παρεγενοντο εισ απαντην αυτων και παρενεβαλεν ισραηλ εξ εναντιασ αυτων ωσει δυο ποιµνια αιγων και 
συρια επλησεν την γην28και προσηλθεν ο ανθρωποσ του θεου και ειπεν τω βασιλει ισραηλ ταδε λεγει κυριοσ 
ανθ′ ων ειπεν συρια θεοσ ορεων κυριοσ ο θεοσ ισραηλ και ου θεοσ κοιλαδων αυτοσ και δωσω την δυναµιν 
την µεγαλην ταυτην εισ χειρα σην και γνωση οτι εγω κυριοσ29και παρεµβαλλουσιν ουτοι απεναντι τουτων 
επτα ηµερασ και εγενετο εν τη ηµερα τη εβδοµη και προσηγαγεν ο πολεµοσ και επαταξεν ισραηλ την συριαν 
εκατον χιλιαδασ πεζων µια ηµερα30και εφυγον οι καταλοιποι εισ αφεκα εισ την πολιν και επεσεν το τειχοσ επι 
εικοσι και επτα χιλιαδασ ανδρων των καταλοιπων και υιοσ αδερ εφυγεν και εισηλθεν εισ τον οικον του 
κοιτωνοσ εισ το ταµιειον31και ειπεν τοισ παισιν αυτου οιδα οτι βασιλεισ ισραηλ βασιλεισ ελεουσ εισιν 
επιθωµεθα δη σακκουσ επι τασ οσφυασ ηµων και σχοινια επι τασ κεφαλασ ηµων και εξελθωµεν προσ βασιλεα 
ισραηλ ει πωσ ζωογονησει τασ ψυχασ ηµων32και περιεζωσαντο σακκουσ επι τασ οσφυασ αυτων και εθεσαν 
σχοινια επι τασ κεφαλασ αυτων και ειπον τω βασιλει ισραηλ δουλοσ σου υιοσ αδερ λεγει ζησατω δη η ψυχη 
µου και ειπεν ει ετι ζη αδελφοσ µου εστιν33και οι ανδρεσ οιωνισαντο και εσπευσαν και ανελεξαν τον λογον εκ 
του στοµατοσ αυτου και ειπον αδελφοσ σου υιοσ αδερ και ειπεν εισελθατε και λαβετε αυτον και εξηλθεν προσ 
αυτον υιοσ αδερ και αναβιβαζουσιν αυτον προσ αυτον επι το αρµα34και ειπεν προσ αυτον τασ πολεισ ασ 
ελαβεν ο πατηρ µου παρα του πατροσ σου αποδωσω σοι και εξοδουσ θησεισ σαυτω εν δαµασκω καθωσ εθετο 
ο πατηρ µου εν σαµαρεια και εγω εν διαθηκη εξαποστελω σε και διεθετο αυτω διαθηκην και εξαπεστειλεν 

http://spindleworks.com/septuagint/1Kings.htm (24 of 26) [23/08/2004 04:53:39 p.m.]



1Kings - Septuagint

αυτον35και ανθρωποσ εισ εκ των υιων των προφητων ειπεν προσ τον πλησιον αυτου εν λογω κυριου παταξον 
δη µε και ουκ ηθελησεν ο ανθρωποσ παταξαι αυτον36και ειπεν προσ αυτον ανθ′ ων ουκ ηκουσασ τησ φωνησ 
κυριου ιδου συ αποτρεχεισ απ′ εµου και παταξει σε λεων και απηλθεν απ′ αυτου και ευρισκει αυτον λεων και 
επαταξεν αυτον37και ευρισκει ανθρωπον αλλον και ειπεν παταξον µε δη και επαταξεν αυτον ο ανθρωποσ 
παταξασ και συνετριψεν38και επορευθη ο προφητησ και εστη τω βασιλει ισραηλ επι τησ οδου και κατεδησατο 
τελαµωνι τουσ οφθαλµουσ αυτου39και εγενετο ωσ ο βασιλευσ παρεπορευετο και ουτοσ εβοα προσ τον 
βασιλεα και ειπεν ο δουλοσ σου εξηλθεν επι την στρατιαν του πολεµου και ιδου ανηρ εισηγαγεν προσ µε 
ανδρα και ειπεν προσ µε φυλαξον τουτον τον ανδρα εαν δε εκπηδων εκπηδηση και εσται η ψυχη σου αντι τησ 
ψυχησ αυτου η ταλαντον αργυριου στησεισ40και εγενηθη περιεβλεψατο ο δουλοσ σου ωδε και ωδε και ουτοσ 
ουκ ην και ειπεν προσ αυτον ο βασιλευσ ισραηλ ιδου και τα ενεδρα παρ′ εµοι εφονευσασ41και εσπευσεν και 
αφειλεν τον τελαµωνα απο των οφθαλµων αυτου και επεγνω αυτον ο βασιλευσ ισραηλ οτι εκ των προφητων 
ουτοσ42και ειπεν προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ διοτι εξηνεγκασ συ ανδρα ολεθριον εκ χειροσ σου και εσται η 
ψυχη σου αντι τησ ψυχησ αυτου και ο λαοσ σου αντι του λαου αυτου43και απηλθεν ο βασιλευσ ισραηλ 
συγκεχυµενοσ και εκλελυµενοσ και ερχεται εισ σαµαρειαν

Chapter 22
1και εκαθισεν τρια ετη και ουκ ην πολεµοσ ανα µεσον συριασ και ανα µεσον ισραηλ2και εγενηθη εν τω 
ενιαυτω τω τριτω και κατεβη ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα προσ βασιλεα ισραηλ3και ειπεν βασιλευσ ισραηλ προσ 
τουσ παιδασ αυτου ει οιδατε οτι ηµιν ρεµµαθ γαλααδ και ηµεισ σιωπωµεν λαβειν αυτην εκ χειροσ βασιλεωσ 
συριασ4και ειπεν βασιλευσ ισραηλ προσ ιωσαφατ αναβηση µεθ′ ηµων εισ ρεµµαθ γαλααδ εισ πολεµον και 
ειπεν ιωσαφατ καθωσ εγω ουτωσ και συ καθωσ ο λαοσ µου ο λαοσ σου καθωσ οι ιπποι µου οι ιπποι σου5και 
ειπεν ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα προσ βασιλεα ισραηλ επερωτησατε δη σηµερον τον κυριον6και συνηθροισεν ο 
βασιλευσ ισραηλ παντασ τουσ προφητασ ωσ τετρακοσιουσ ανδρασ και ειπεν αυτοισ ο βασιλευσ ει πορευθω 
εισ ρεµµαθ γαλααδ εισ πολεµον η επισχω και ειπαν αναβαινε και διδουσ δωσει κυριοσ εισ χειρασ του 
βασιλεωσ7και ειπεν ιωσαφατ προσ βασιλεα ισραηλ ουκ εστιν ωδε προφητησ του κυριου και επερωτησοµεν τον 
κυριον δι′ αυτου8και ειπεν ο βασιλευσ ισραηλ προσ ιωσαφατ ετι εστιν ανηρ εισ του επερωτησαι τον κυριον δι′ 
αυτου και εγω µεµισηκα αυτον οτι ου λαλει περι εµου καλα αλλ′ η κακα µιχαιασ υιοσ ιεµλα και ειπεν 
ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα µη λεγετω ο βασιλευσ ουτωσ9και εκαλεσεν ο βασιλευσ ισραηλ ευνουχον ενα και 
ειπεν ταχοσ µιχαιαν υιον ιεµλα10και ο βασιλευσ ισραηλ και ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα εκαθηντο ανηρ επι του 
θρονου αυτου ενοπλοι εν ταισ πυλαισ σαµαρειασ και παντεσ οι προφηται επροφητευον ενωπιον αυτων11και 
εποιησεν εαυτω σεδεκιασ υιοσ χανανα κερατα σιδηρα και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ εν τουτοισ κερατιεισ την 
συριαν εωσ συντελεσθη12και παντεσ οι προφηται επροφητευον ουτωσ λεγοντεσ αναβαινε εισ ρεµµαθ γαλααδ 
και ευοδωσει και δωσει κυριοσ εισ χειρασ σου και τον βασιλεα συριασ13και ο αγγελοσ ο πορευθεισ καλεσαι 
τον µιχαιαν ελαλησεν αυτω λεγων ιδου δη λαλουσιν παντεσ οι προφηται εν στοµατι ενι καλα περι του 
βασιλεωσ γινου δη και συ εισ λογουσ σου κατα τουσ λογουσ ενοσ τουτων και λαλησον καλα14και ειπεν 
µιχαιασ ζη κυριοσ οτι α αν ειπη κυριοσ προσ µε ταυτα λαλησω15και ηλθεν προσ τον βασιλεα και ειπεν αυτω 
ο βασιλευσ µιχαια ει αναβω εισ ρεµµαθ γαλααδ εισ πολεµον η επισχω και ειπεν αναβαινε και ευοδωσει και 
δωσει κυριοσ εισ χειρα του βασιλεωσ16και ειπεν αυτω ο βασιλευσ ποσακισ εγω ορκιζω σε οπωσ λαλησησ 
προσ µε αληθειαν εν ονοµατι κυριου17και ειπεν µιχαιασ ουχ ουτωσ εωρακα παντα τον ισραηλ διεσπαρµενον 
εν τοισ ορεσιν ωσ ποιµνιον ω ουκ εστιν ποιµην και ειπεν κυριοσ ου κυριοσ τουτοισ αναστρεφετω εκαστοσ εισ 
τον οικον αυτου εν ειρηνη18και ειπεν βασιλευσ ισραηλ προσ ιωσαφατ βασιλεα ιουδα ουκ ειπα προσ σε ου 
προφητευει ουτοσ µοι καλα διοτι αλλ′ η κακα19και ειπεν µιχαιασ ουχ ουτωσ ουκ εγω ακουε ρηµα κυριου ουχ 
ουτωσ ειδον τον κυριον θεον ισραηλ καθηµενον επι θρονου αυτου και πασα η στρατια του ουρανου ειστηκει 
περι αυτον εκ δεξιων αυτου και εξ ευωνυµων αυτου20και ειπεν κυριοσ τισ απατησει τον αχααβ βασιλεα 
ισραηλ και αναβησεται και πεσειται εν ρεµµαθ γαλααδ και ειπεν ουτοσ ουτωσ και ουτοσ ουτωσ21και εξηλθεν 
πνευµα και εστη ενωπιον κυριου και ειπεν εγω απατησω αυτον και ειπεν προσ αυτον κυριοσ εν τινι22και ειπεν 
εξελευσοµαι και εσοµαι πνευµα ψευδεσ εν στοµατι παντων των προφητων αυτου και ειπεν απατησεισ και γε 
δυνησει εξελθε και ποιησον ουτωσ23και νυν ιδου εδωκεν κυριοσ πνευµα ψευδεσ εν στοµατι παντων των 
προφητων σου τουτων και κυριοσ ελαλησεν επι σε κακα24και προσηλθεν σεδεκιου υιοσ χανανα και επαταξεν 
τον µιχαιαν επι την σιαγονα και ειπεν ποιον πνευµα κυριου το λαλησαν εν σοι25και ειπεν µιχαιασ ιδου συ 
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οψη εν τη ηµερα εκεινη οταν εισελθησ ταµιειον του ταµιειου του κρυβηναι26και ειπεν ο βασιλευσ ισραηλ 
λαβετε τον µιχαιαν και αποστρεψατε αυτον προσ εµηρ τον αρχοντα τησ πολεωσ και τω ιωασ υιω του 
βασιλεωσ27ειπον θεσθαι τουτον εν φυλακη και εσθιειν αυτον αρτον θλιψεωσ και υδωρ θλιψεωσ εωσ του 
επιστρεψαι µε εν ειρηνη28και ειπεν µιχαιασ εαν επιστρεφων επιστρεψησ εν ειρηνη ουκ ελαλησεν κυριοσ εν 
εµοι29και ανεβη βασιλευσ ισραηλ και ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα µετ′ αυτου εισ ρεµµαθ γαλααδ30και ειπεν 
βασιλευσ ισραηλ προσ ιωσαφατ βασιλεα ιουδα συγκαλυψοµαι και εισελευσοµαι εισ τον πολεµον και συ 
ενδυσαι τον ιµατισµον µου και συνεκαλυψατο ο βασιλευσ ισραηλ και εισηλθεν εισ τον πολεµον31και 
βασιλευσ συριασ ενετειλατο τοισ αρχουσι των αρµατων αυτου τριακοντα και δυσιν λεγων µη πολεµειτε 
µικρον και µεγαν αλλ′ η τον βασιλεα ισραηλ µονωτατον32και εγενετο ωσ ειδον οι αρχοντεσ των αρµατων τον 
ιωσαφατ βασιλεα ιουδα και αυτοι ειπον φαινεται βασιλευσ ισραηλ ουτοσ και εκυκλωσαν αυτον πολεµησαι 
και ανεκραξεν ιωσαφατ33και εγενετο ωσ ειδον οι αρχοντεσ των αρµατων οτι ουκ εστιν βασιλευσ ισραηλ 
ουτοσ και απεστρεψαν απ′ αυτου34και ενετεινεν εισ το τοξον ευστοχωσ και επαταξεν τον βασιλεα ισραηλ 
ανα µεσον του πνευµονοσ και ανα µεσον του θωρακοσ και ειπεν τω ηνιοχω αυτου επιστρεψον τασ χειρασ σου 
και εξαγαγε µε εκ του πολεµου οτι τετρωµαι35και ετροπωθη ο πολεµοσ εν τη ηµερα εκεινη και ο βασιλευσ ην 
εστηκωσ επι του αρµατοσ εξ εναντιασ συριασ απο πρωι εωσ εσπερασ και απεχυννε το αιµα εκ τησ πληγησ εισ 
τον κολπον του αρµατοσ και απεθανεν εσπερασ και εξεπορευετο το αιµα τησ τροπησ εωσ του κολπου του 
αρµατοσ36και εστη ο στρατοκηρυξ δυνοντοσ του ηλιου λεγων εκαστοσ εισ την εαυτου πολιν και εισ την 
εαυτου γην37οτι τεθνηκεν ο βασιλευσ και ηλθον εισ σαµαρειαν και εθαψαν τον βασιλεα εν σαµαρεια38και 
απενιψαν το αρµα επι την κρηνην σαµαρειασ και εξελειξαν αι υεσ και οι κυνεσ το αιµα και αι πορναι 
ελουσαντο εν τω αιµατι κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν39και τα λοιπα των λογων αχααβ και παντα α 
εποιησεν και οικον ελεφαντινον ον ωκοδοµησεν και πασασ τασ πολεισ ασ εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραπται 
εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ισραηλ40και εκοιµηθη αχααβ µετα των πατερων αυτου και 
εβασιλευσεν οχοζιασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου41και ιωσαφατ υιοσ ασα εβασιλευσεν επι ιουδα ετει τεταρτω τω 
αχααβ βασιλεωσ ισραηλ εβασιλευσεν42ιωσαφατ υιοσ τριακοντα και πεντε ετων εν τω βασιλευειν αυτον και 
εικοσι και πεντε ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αζουβα θυγατηρ σελει+43και 
επορευθη εν παση οδω ασα του πατροσ αυτου ουκ εξεκλινεν απ′ αυτησ του ποιησαι το ευθεσ εν οφθαλµοισ 
κυριου44πλην των υψηλων ουκ εξηρεν ετι ο λαοσ εθυσιαζεν και εθυµιων εν τοισ υψηλοισ45και ειρηνευσεν 
ιωσαφατ µετα βασιλεωσ ισραηλ46και τα λοιπα των λογων ιωσαφατ και αι δυναστειαι αυτου οσα εποιησεν ουκ 
ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ιουδα51και εκοιµηθη ιωσαφατ µετα των 
πατερων αυτου και εταφη παρα τοισ πατρασιν αυτου εν πολει δαυιδ του πατροσ αυτου και εβασιλευσεν 
ιωραµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου52και οχοζιασ υιοσ αχααβ εβασιλευσεν επι ισραηλ εν σαµαρεια εν ετει 
επτακαιδεκατω ιωσαφατ βασιλει ιουδα και εβασιλευσεν εν ισραηλ ετη δυο53και εποιησεν το πονηρον 
εναντιον κυριου και επορευθη εν οδω αχααβ του πατροσ αυτου και εν οδω ιεζαβελ τησ µητροσ αυτου και εν 
ταισ αµαρτιαισ οικου ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ54και εδουλευσεν τοισ βααλιµ και 
προσεκυνησεν αυτοισ και παρωργισεν τον κυριον θεον ισραηλ κατα παντα τα γενοµενα εµπροσθεν αυτου .
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Chapter 1
1και ηθετησεν µωαβ εν ισραηλ µετα το αποθανειν αχααβ2και επεσεν οχοζιασ δια του δικτυωτου του εν τω 
υπερωω αυτου τω εν σαµαρεια και ηρρωστησεν και απεστειλεν αγγελουσ και ειπεν προσ αυτουσ δευτε και 
επιζητησατε εν τη βααλ µυιαν θεον ακκαρων ει ζησοµαι εκ τησ αρρωστιασ µου ταυτησ και επορευθησαν 
επερωτησαι δι′ αυτου3και αγγελοσ κυριου ελαλησεν προσ ηλιου τον θεσβιτην λεγων αναστασ δευρο εισ 
συναντησιν των αγγελων οχοζιου βασιλεωσ σαµαρειασ και λαλησεισ προσ αυτουσ ει παρα το µη ειναι θεον 
εν ισραηλ υµεισ πορευεσθε επιζητησαι εν τη βααλ µυιαν θεον ακκαρων4και ουχ ουτωσ οτι ταδε λεγει κυριοσ 
η κλινη εφ′ ησ ανεβησ εκει ου καταβηση απ′ αυτησ οτι εκει θανατω αποθανη και επορευθη ηλιου και ειπεν 
προσ αυτουσ5και επεστραφησαν οι αγγελοι προσ αυτον και ειπεν προσ αυτουσ τι οτι επεστρεψατε6και ειπαν 
προσ αυτον ανηρ ανεβη εισ συναντησιν ηµων και ειπεν προσ ηµασ δευτε επιστραφητε προσ τον βασιλεα τον 
αποστειλαντα υµασ και λαλησατε προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ ει παρα το µη ειναι θεον εν ισραηλ συ 
πορευη ζητησαι εν τη βααλ µυιαν θεον ακκαρων ουχ ουτωσ η κλινη εφ′ ησ ανεβησ εκει ου καταβηση απ′ 
αυτησ οτι θανατω αποθανη7και ελαλησεν προσ αυτουσ λεγων τισ η κρισισ του ανδροσ του αναβαντοσ εισ 
συναντησιν υµιν και λαλησαντοσ προσ υµασ τουσ λογουσ τουτουσ8και ειπον προσ αυτον ανηρ δασυσ και 
ζωνην δερµατινην περιεζωσµενοσ την οσφυν αυτου και ειπεν ηλιου ο θεσβιτησ ουτοσ εστιν9και απεστειλεν 
προσ αυτον ηγουµενον πεντηκονταρχον και τουσ πεντηκοντα αυτου και ανεβη και ηλθεν προσ αυτον και 
ιδου ηλιου εκαθητο επι τησ κορυφησ του ορουσ και ελαλησεν ο πεντηκονταρχοσ προσ αυτον και ειπεν 
ανθρωπε του θεου ο βασιλευσ εκαλεσεν σε καταβηθι10και απεκριθη ηλιου και ειπεν προσ τον 
πεντηκονταρχον και ει ανθρωποσ του θεου εγω καταβησεται πυρ εκ του ουρανου και καταφαγεται σε και 
τουσ πεντηκοντα σου και κατεβη πυρ εκ του ουρανου και κατεφαγεν αυτον και τουσ πεντηκοντα αυτου11και 
προσεθετο ο βασιλευσ και απεστειλεν προσ αυτον αλλον πεντηκονταρχον και τουσ πεντηκοντα αυτου και 
ανεβη και ελαλησεν ο πεντηκονταρχοσ προσ αυτον και ειπεν ανθρωπε του θεου ταδε λεγει ο βασιλευσ ταχεωσ 
καταβηθι12και απεκριθη ηλιου και ελαλησεν προσ αυτον και ειπεν ει ανθρωποσ του θεου εγω ειµι 
καταβησεται πυρ εκ του ουρανου και καταφαγεται σε και τουσ πεντηκοντα σου και κατεβη πυρ εκ του 
ουρανου και κατεφαγεν αυτον και τουσ πεντηκοντα αυτου13και προσεθετο ο βασιλευσ ετι αποστειλαι 
ηγουµενον πεντηκονταρχον τριτον και τουσ πεντηκοντα αυτου και ηλθεν προσ αυτον ο πεντηκονταρχοσ ο 
τριτοσ και εκαµψεν επι τα γονατα αυτου κατεναντι ηλιου και εδεηθη αυτου και ελαλησεν προσ αυτον και 
ειπεν ανθρωπε του θεου εντιµωθητω δη η ψυχη µου και η ψυχη των δουλων σου τουτων των πεντηκοντα εν 
οφθαλµοισ σου14ιδου κατεβη πυρ εκ του ουρανου και κατεφαγεν τουσ δυο πεντηκονταρχουσ τουσ πρωτουσ 
και τουσ πεντηκοντα αυτων και νυν εντιµωθητω δη η ψυχη των δουλων σου εν οφθαλµοισ σου15και ελαλησεν 
αγγελοσ κυριου προσ ηλιου και ειπεν καταβηθι µετ′ αυτου µη φοβηθησ απο προσωπου αυτων και ανεστη 
ηλιου και κατεβη µετ′ αυτου προσ τον βασιλεα16και ελαλησεν προσ αυτον και ειπεν ηλιου ταδε λεγει κυριοσ 
τι οτι απεστειλασ αγγελουσ ζητησαι εν τη βααλ µυιαν θεον ακκαρων ουχ ουτωσ η κλινη εφ′ ησ ανεβησ εκει 
ου καταβηση απ′ αυτησ οτι θανατω αποθανη17και απεθανεν κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν ηλιου18και τα 
λοιπα των λογων οχοζιου οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιου λογων των ηµερων τοισ 
βασιλευσιν ισραηλ18και ιωραµ υιοσ αχααβ βασιλευει επι ισραηλ εν σαµαρεια ετη δεκα δυο εν ετει 
οκτωκαιδεκατω ιωσαφατ βασιλεωσ ιουδα18και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου πλην ουχ ωσ οι αδελφοι 
αυτου ουδε ωσ η µητηρ αυτου18και απεστησεν τασ στηλασ του βααλ ασ εποιησεν ο πατηρ αυτου και 
συνετριψεν αυτασ πλην εν ταισ αµαρτιαισ οικου ιεροβοαµ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ εκολληθη ουκ απεστη 
απ′ αυτων18και εθυµωθη οργη κυριοσ εισ τον οικον αχααβ 
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Chapter 2
1και εγενετο εν τω αναγειν κυριον τον ηλιου εν συσσεισµω ωσ εισ τον ουρανον και επορευθη ηλιου και 
ελισαιε εκ γαλγαλων2και ειπεν ηλιου προσ ελισαιε καθου δη ενταυθα οτι κυριοσ απεσταλκεν µε εωσ βαιθηλ 
και ειπεν ελισαιε ζη κυριοσ και ζη η ψυχη σου ει καταλειψω σε και ηλθον εισ βαιθηλ3και ηλθον οι υιοι των 
προφητων οι εν βαιθηλ προσ ελισαιε και ειπον προσ αυτον ει εγνωσ οτι κυριοσ σηµερον λαµβανει τον κυριον 
σου επανωθεν τησ κεφαλησ σου και ειπεν καγω εγνωκα σιωπατε4και ειπεν ηλιου προσ ελισαιε καθου δη 
ενταυθα οτι κυριοσ απεσταλκεν µε εισ ιεριχω και ειπεν ελισαιε ζη κυριοσ και ζη η ψυχη σου ει εγκαταλειψω 
σε και ηλθον εισ ιεριχω5και ηγγισαν οι υιοι των προφητων οι εν ιεριχω προσ ελισαιε και ειπαν προσ αυτον ει 
εγνωσ οτι σηµερον λαµβανει κυριοσ τον κυριον σου επανωθεν τησ κεφαλησ σου και ειπεν και γε εγω εγνων 
σιωπατε6και ειπεν αυτω ηλιου καθου δη ωδε οτι κυριοσ απεσταλκεν µε εωσ του ιορδανου και ειπεν ελισαιε ζη 
κυριοσ και ζη η ψυχη σου ει εγκαταλειψω σε και επορευθησαν αµφοτεροι7και πεντηκοντα ανδρεσ υιοι των 
προφητων και εστησαν εξ εναντιασ µακροθεν και αµφοτεροι εστησαν επι του ιορδανου8και ελαβεν ηλιου την 
µηλωτην αυτου και ειλησεν και επαταξεν το υδωρ και διηρεθη το υδωρ ενθα και ενθα και διεβησαν αµφοτεροι 
εν ερηµω9και εγενετο εν τω διαβηναι αυτουσ και ηλιου ειπεν προσ ελισαιε αιτησαι τι ποιησω σοι πριν η 
αναληµφθηναι µε απο σου και ειπεν ελισαιε γενηθητω δη διπλα εν πνευµατι σου επ′ εµε10και ειπεν ηλιου 
εσκληρυνασ του αιτησασθαι εαν ιδησ µε αναλαµβανοµενον απο σου και εσται σοι ουτωσ και εαν µη ου µη 
γενηται11και εγενετο αυτων πορευοµενων επορευοντο και ελαλουν και ιδου αρµα πυροσ και ιπποι πυροσ και 
διεστειλαν ανα µεσον αµφοτερων και ανεληµφθη ηλιου εν συσσεισµω ωσ εισ τον ουρανον12και ελισαιε εωρα 
και εβοα πατερ πατερ αρµα ισραηλ και ιππευσ αυτου και ουκ ειδεν αυτον ετι και επελαβετο των ιµατιων 
αυτου και διερρηξεν αυτα εισ δυο ρηγµατα13και υψωσεν την µηλωτην ηλιου η επεσεν επανωθεν ελισαιε και 
επεστρεψεν ελισαιε και εστη επι του χειλουσ του ιορδανου14και ελαβεν την µηλωτην ηλιου η επεσεν 
επανωθεν αυτου και επαταξεν το υδωρ και ου διεστη και ειπεν που ο θεοσ ηλιου αφφω και επαταξεν τα υδατα 
και διερραγησαν ενθα και ενθα και διεβη ελισαιε15και ειδον αυτον οι υιοι των προφητων οι εν ιεριχω εξ 
εναντιασ και ειπον επαναπεπαυται το πνευµα ηλιου επι ελισαιε και ηλθον εισ συναντην αυτου και 
προσεκυνησαν αυτω επι την γην16και ειπον προσ αυτον ιδου δη µετα των παιδων σου πεντηκοντα ανδρεσ υιοι 
δυναµεωσ πορευθεντεσ δη ζητησατωσαν τον κυριον σου µηποτε ηρεν αυτον πνευµα κυριου και ερριψεν 
αυτον εν τω ιορδανη η εφ′ εν των ορεων η εφ′ ενα των βουνων και ειπεν ελισαιε ουκ αποστελειτε17και 
παρεβιασαντο αυτον εωσ οτου ησχυνετο και ειπεν αποστειλατε και απεστειλαν πεντηκοντα ανδρασ και 
εζητησαν τρεισ ηµερασ και ουχ ευρον αυτον18και ανεστρεψαν προσ αυτον και αυτοσ εκαθητο εν ιεριχω και 
ειπεν ελισαιε ουκ ειπον προσ υµασ µη πορευθητε19και ειπον οι ανδρεσ τησ πολεωσ προσ ελισαιε ιδου η 
κατοικησισ τησ πολεωσ αγαθη καθωσ ο κυριοσ βλεπει και τα υδατα πονηρα και η γη ατεκνουµενη20και ειπεν 
ελισαιε λαβετε µοι υδρισκην καινην και θετε εκει αλα και ελαβον προσ αυτον21και εξηλθεν ελισαιε εισ την 
διεξοδον των υδατων και ερριψεν εκει αλα και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ ιαµαι τα υδατα ταυτα ουκ εσται ετι 
εκειθεν θανατοσ και ατεκνουµενη22και ιαθησαν τα υδατα εωσ τησ ηµερασ ταυτησ κατα το ρηµα ελισαιε ο 
ελαλησεν23και ανεβη εκειθεν εισ βαιθηλ και αναβαινοντοσ αυτου εν τη οδω και παιδαρια µικρα εξηλθον εκ 
τησ πολεωσ και κατεπαιζον αυτου και ειπον αυτω αναβαινε φαλακρε αναβαινε24και εξενευσεν οπισω αυτων 
και ειδεν αυτα και κατηρασατο αυτοισ εν ονοµατι κυριου και ιδου εξηλθον δυο αρκοι εκ του δρυµου και 
ανερρηξαν εξ αυτων τεσσαρακοντα και δυο παιδασ25και επορευθη εκειθεν εισ το οροσ το καρµηλιον και 
εκειθεν επεστρεψεν εισ σαµαρειαν 

Chapter 3
1και ιωραµ υιοσ αχααβ εβασιλευσεν εν ισραηλ εν ετει οκτωκαιδεκατω ιωσαφατ βασιλει ιουδα και 
εβασιλευσεν δωδεκα ετη2και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου πλην ουχ ωσ ο πατηρ αυτου και ουχ 
ωσ η µητηρ αυτου και µετεστησεν τασ στηλασ του βααλ ασ εποιησεν ο πατηρ αυτου3πλην εν τη αµαρτια 
ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ εκολληθη ουκ απεστη απ′ αυτησ4και µωσα βασιλευσ µωαβ ην 
νωκηδ και επεστρεφεν τω βασιλει ισραηλ εν τη επαναστασει εκατον χιλιαδασ αρνων και εκατον χιλιαδασ 
κριων επι ποκων5και εγενετο µετα το αποθανειν αχααβ και ηθετησεν βασιλευσ µωαβ εν βασιλει ισραηλ6και 
εξηλθεν ο βασιλευσ ιωραµ εν τη ηµερα εκεινη εκ σαµαρειασ και επεσκεψατο τον ισραηλ7και επορευθη και 
εξαπεστειλεν προσ ιωσαφατ βασιλεα ιουδα λεγων βασιλευσ µωαβ ηθετησεν εν εµοι ει πορευση µετ′ εµου εισ 
µωαβ εισ πολεµον και ειπεν αναβησοµαι οµοιοσ µοι οµοιοσ σοι ωσ ο λαοσ µου ο λαοσ σου ωσ οι ιπποι µου οι 
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ιπποι σου8και ειπεν ποια οδω αναβω και ειπεν οδον ερηµον εδωµ9και επορευθη ο βασιλευσ ισραηλ και ο 
βασιλευσ ιουδα και ο βασιλευσ εδωµ και εκυκλωσαν οδον επτα ηµερων και ουκ ην υδωρ τη παρεµβολη και 
τοισ κτηνεσιν τοισ εν τοισ ποσιν αυτων10και ειπεν ο βασιλευσ ισραηλ ω οτι κεκληκεν κυριοσ τουσ τρεισ 
βασιλεισ παρερχοµενουσ δουναι αυτουσ εν χειρι µωαβ11και ειπεν ιωσαφατ ουκ εστιν ωδε προφητησ του 
κυριου και επιζητησωµεν τον κυριον παρ′ αυτου και απεκριθη εισ των παιδων βασιλεωσ ισραηλ και ειπεν ωδε 
ελισαιε υιοσ σαφατ οσ επεχεεν υδωρ επι χειρασ ηλιου12και ειπεν ιωσαφατ εστιν αυτω ρηµα κυριου και 
κατεβη προσ αυτον βασιλευσ ισραηλ και ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα και βασιλευσ εδωµ13και ειπεν ελισαιε 
προσ βασιλεα ισραηλ τι εµοι και σοι δευρο προσ τουσ προφητασ του πατροσ σου και ειπεν αυτω ο βασιλευσ 
ισραηλ µη οτι κεκληκεν κυριοσ τουσ τρεισ βασιλεισ του παραδουναι αυτουσ εισ χειρασ µωαβ14και ειπεν 
ελισαιε ζη κυριοσ των δυναµεων ω παρεστην ενωπιον αυτου οτι ει µη προσωπον ιωσαφατ βασιλεωσ ιουδα εγω 
λαµβανω ει επεβλεψα προσ σε και ειδον σε15και νυνι δε λαβε µοι ψαλλοντα και εγενετο ωσ εψαλλεν ο ψαλλων 
και εγενετο επ′ αυτον χειρ κυριου16και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ ποιησατε τον χειµαρρουν τουτον βοθυνουσ 
βοθυνουσ17οτι ταδε λεγει κυριοσ ουκ οψεσθε πνευµα και ουκ οψεσθε υετον και ο χειµαρρουσ ουτοσ 
πλησθησεται υδατοσ και πιεσθε υµεισ και αι κτησεισ υµων και τα κτηνη υµων18και κουφη αυτη εν οφθαλµοισ 
κυριου και παραδωσω την µωαβ εν χειρι υµων19και παταξετε πασαν πολιν οχυραν και παν ξυλον αγαθον 
καταβαλειτε και πασασ πηγασ υδατοσ εµφραξετε και πασαν µεριδα αγαθην αχρειωσετε εν λιθοισ20και εγενετο 
το πρωι αναβαινουσησ τησ θυσιασ και ιδου υδατα ηρχοντο εξ οδου εδωµ και επλησθη η γη υδατοσ21και πασα 
µωαβ ηκουσαν οτι ανεβησαν οι βασιλεισ πολεµειν αυτουσ και ανεβοησαν εκ παντοσ περιεζωσµενου ζωνην 
και επανω και εστησαν επι του οριου22και ωρθρισαν το πρωι και ο ηλιοσ ανετειλεν επι τα υδατα και ειδεν 
µωαβ εξ εναντιασ τα υδατα πυρρα ωσει αιµα23και ειπαν αιµα τουτο τησ ροµφαιασ εµαχεσαντο οι βασιλεισ 
και επαταξαν ανηρ τον πλησιον αυτου και νυν επι τα σκυλα µωαβ24και εισηλθον εισ την παρεµβολην ισραηλ 
και ισραηλ ανεστησαν και επαταξαν την µωαβ και εφυγον απο προσωπου αυτων και εισηλθον 
εισπορευοµενοι και τυπτοντεσ την µωαβ25και τασ πολεισ καθειλον και πασαν µεριδα αγαθην ερριψαν ανηρ 
τον λιθον και ενεπλησαν αυτην και πασαν πηγην υδατοσ ενεφραξαν και παν ξυλον αγαθον κατεβαλον εωσ 
του καταλιπειν τουσ λιθουσ του τοιχου καθηρηµενουσ και εκυκλευσαν οι σφενδονηται και επαταξαν 
αυτην26και ειδεν ο βασιλευσ µωαβ οτι εκραταιωσεν υπερ αυτον ο πολεµοσ και ελαβεν µεθ′ εαυτου 
επτακοσιουσ ανδρασ εσπασµενουσ ροµφαιαν διακοψαι προσ βασιλεα εδωµ και ουκ ηδυνηθησαν27και ελαβεν 
τον υιον αυτου τον πρωτοτοκον οσ εβασιλευσεν αντ′ αυτου και ανηνεγκεν αυτον ολοκαυτωµα επι του τειχουσ 
και εγενετο µεταµελοσ µεγασ επι ισραηλ και απηραν απ′ αυτου και επεστρεψαν εισ την γην 

Chapter 4
1και γυνη µια απο των υιων των προφητων εβοα προσ ελισαιε λεγουσα ο δουλοσ σου ο ανηρ µου απεθανεν και 
συ εγνωσ οτι δουλοσ ην φοβουµενοσ τον κυριον και ο δανιστησ ηλθεν λαβειν τουσ δυο υιουσ µου εαυτω εισ 
δουλουσ2και ειπεν ελισαιε τι ποιησω σοι αναγγειλον µοι τι εστιν σοι εν τω οικω η δε ειπεν ουκ εστιν τη δουλη 
σου ουθεν εν τω οικω οτι αλλ′ η ο αλειψοµαι ελαιον3και ειπεν προσ αυτην δευρο αιτησον σαυτη σκευη 
εξωθεν παρα παντων των γειτονων σου σκευη κενα µη ολιγωσησ4και εισελευση και αποκλεισεισ την θυραν 
κατα σου και κατα των υιων σου και αποχεεισ εισ τα σκευη ταυτα και το πληρωθεν αρεισ5και απηλθεν παρ′ 
αυτου και εποιησεν ουτωσ και απεκλεισεν την θυραν κατ′ αυτησ και κατα των υιων αυτησ αυτοι προσηγγιζον 
προσ αυτην και αυτη επεχεεν6εωσ επλησθησαν τα σκευη και ειπεν προσ τουσ υιουσ αυτησ εγγισατε ετι προσ 
µε σκευοσ και ειπον αυτη ουκ εστιν ετι σκευοσ και εστη το ελαιον7και ηλθεν και απηγγειλεν τω ανθρωπω του 
θεου και ειπεν ελισαιε δευρο και αποδου το ελαιον και αποτεισεισ τουσ τοκουσ σου και συ και οι υιοι σου 
ζησεσθε εν τω επιλοιπω ελαιω8και εγενετο ηµερα και διεβη ελισαιε εισ σουµαν και εκει γυνη µεγαλη και 
εκρατησεν αυτον φαγειν αρτον και εγενετο αφ′ ικανου του εισπορευεσθαι αυτον εξεκλινεν του εκει φαγειν9και 
ειπεν η γυνη προσ τον ανδρα αυτησ ιδου δη εγνων οτι ανθρωποσ του θεου αγιοσ ουτοσ διαπορευεται εφ′ ηµασ 
δια παντοσ10ποιησωµεν δη αυτω υπερωον τοπον µικρον και θωµεν αυτω εκει κλινην και τραπεζαν και διφρον 
και λυχνιαν και εσται εν τω εισπορευεσθαι προσ ηµασ και εκκλινει εκει11και εγενετο ηµερα και εισηλθεν εκει 
και εξεκλινεν εισ το υπερωον και εκοιµηθη εκει12και ειπεν προσ γιεζι το παιδαριον αυτου καλεσον µοι την 
σωµανιτιν ταυτην και εκαλεσεν αυτην και εστη ενωπιον αυτου13και ειπεν αυτω ειπον δη προσ αυτην ιδου 
εξεστησασ ηµιν πασαν την εκστασιν ταυτην τι δει ποιησαι σοι ει εστιν λογοσ σοι προσ τον βασιλεα η προσ 
τον αρχοντα τησ δυναµεωσ η δε ειπεν εν µεσω του λαου µου εγω ειµι οικω14και ειπεν τι δει ποιησαι αυτη και 
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ειπεν γιεζι το παιδαριον αυτου και µαλα υιοσ ουκ εστιν αυτη και ο ανηρ αυτησ πρεσβυτησ15και εκαλεσεν 
αυτην και εστη παρα την θυραν16και ειπεν ελισαιε προσ αυτην εισ τον καιρον τουτον ωσ η ωρα ζωσα συ 
περιειληφυια υιον η δε ειπεν µη κυριε µου µη διαψευση την δουλην σου17και εν γαστρι ελαβεν η γυνη και 
ετεκεν υιον εισ τον καιρον τουτον ωσ η ωρα ζωσα ωσ ελαλησεν προσ αυτην ελισαιε18και ηδρυνθη το 
παιδαριον και εγενετο ηνικα εξηλθεν το παιδαριον προσ τον πατερα αυτου προσ τουσ θεριζοντασ19και ειπεν 
προσ τον πατερα αυτου την κεφαλην µου την κεφαλην µου και ειπεν τω παιδαριω αρον αυτον προσ την 
µητερα αυτου20και ηρεν αυτον προσ την µητερα αυτου και εκοιµηθη επι των γονατων αυτησ εωσ µεσηµβριασ 
και απεθανεν21και ανηνεγκεν αυτον και εκοιµισεν αυτον επι την κλινην του ανθρωπου του θεου και 
απεκλεισεν κατ′ αυτου και εξηλθεν22και εκαλεσεν τον ανδρα αυτησ και ειπεν αποστειλον δη µοι εν των 
παιδαριων και µιαν των ονων και δραµουµαι εωσ του ανθρωπου του θεου και επιστρεψω23και ειπεν τι οτι συ 
πορευη προσ αυτον σηµερον ου νεοµηνια ουδε σαββατον η δε ειπεν ειρηνη24και επεσαξεν την ονον και ειπεν 
προσ το παιδαριον αυτησ αγε πορευου µη επισχησ µοι του επιβηναι οτι εαν ειπω σοι25δευρο και πορευση και 
ελευση προσ τον ανθρωπον του θεου εισ το οροσ το καρµηλιον και εγενετο ωσ ειδεν ελισαιε ερχοµενην αυτην 
και ειπεν προσ γιεζι το παιδαριον αυτου ιδου δη η σωµανιτισ εκεινη26νυν δραµε εισ απαντην αυτησ και ερεισ 
ει ειρηνη σοι ει ειρηνη τω ανδρι σου ει ειρηνη τω παιδαριω η δε ειπεν ειρηνη27και ηλθεν προσ ελισαιε εισ το 
οροσ και επελαβετο των ποδων αυτου και ηγγισεν γιεζι απωσασθαι αυτην και ειπεν ελισαιε αφεσ αυτην οτι η 
ψυχη αυτησ κατωδυνοσ αυτη και κυριοσ απεκρυψεν απ′ εµου και ουκ ανηγγειλεν µοι28η δε ειπεν µη 
ητησαµην υιον παρα του κυριου µου ουκ ειπα ου πλανησεισ µετ′ εµου29και ειπεν ελισαιε τω γιεζι ζωσαι την 
οσφυν σου και λαβε την βακτηριαν µου εν τη χειρι σου και δευρο οτι εαν ευρησ ανδρα ουκ ευλογησεισ αυτον 
και εαν ευλογηση σε ανηρ ουκ αποκριθηση αυτω και επιθησεισ την βακτηριαν µου επι προσωπον του 
παιδαριου30και ειπεν η µητηρ του παιδαριου ζη κυριοσ και ζη η ψυχη σου ει εγκαταλειψω σε και ανεστη 
ελισαιε και επορευθη οπισω αυτησ31και γιεζι διηλθεν εµπροσθεν αυτησ και επεθηκεν την βακτηριαν επι 
προσωπον του παιδαριου και ουκ ην φωνη και ουκ ην ακροασισ και επεστρεψεν εισ απαντην αυτου και 
απηγγειλεν αυτω λεγων ουκ ηγερθη το παιδαριον32και εισηλθεν ελισαιε εισ τον οικον και ιδου το παιδαριον 
τεθνηκοσ κεκοιµισµενον επι την κλινην αυτου33και εισηλθεν ελισαιε εισ τον οικον και απεκλεισεν την θυραν 
κατα των δυο εαυτων και προσηυξατο προσ κυριον34και ανεβη και εκοιµηθη επι το παιδαριον και εθηκεν το 
στοµα αυτου επι το στοµα αυτου και τουσ οφθαλµουσ αυτου επι τουσ οφθαλµουσ αυτου και τασ χειρασ 
αυτου επι τασ χειρασ αυτου και διεκαµψεν επ′ αυτον και διεθερµανθη η σαρξ του παιδαριου35και επεστρεψεν 
και επορευθη εν τη οικια ενθεν και ενθεν και ανεβη και συνεκαµψεν επι το παιδαριον εωσ επτακισ και 
ηνοιξεν το παιδαριον τουσ οφθαλµουσ αυτου36και εξεβοησεν ελισαιε προσ γιεζι και ειπεν καλεσον την 
σωµανιτιν ταυτην και εκαλεσεν και εισηλθεν προσ αυτον και ειπεν ελισαιε λαβε τον υιον σου37και εισηλθεν 
η γυνη και επεσεν επι τουσ ποδασ αυτου και προσεκυνησεν επι την γην και ελαβεν τον υιον αυτησ και 
εξηλθεν38και ελισαιε επεστρεψεν εισ γαλγαλα και ο λιµοσ εν τη γη και οι υιοι των προφητων εκαθηντο 
ενωπιον αυτου και ειπεν ελισαιε τω παιδαριω αυτου επιστησον τον λεβητα τον µεγαν και εψε εψεµα τοισ 
υιοισ των προφητων39και εξηλθεν εισ εισ τον αγρον συλλεξαι αριωθ και ευρεν αµπελον εν τω αγρω και 
συνελεξεν απ′ αυτησ τολυπην αγριαν πληρεσ το ιµατιον αυτου και ενεβαλεν εισ τον λεβητα του εψεµατοσ οτι 
ουκ εγνωσαν40και ενεχει τοισ ανδρασιν φαγειν και εγενετο εν τω εσθιειν αυτουσ εκ του εψηµατοσ και ιδου 
ανεβοησαν και ειπον θανατοσ εν τω λεβητι ανθρωπε του θεου και ουκ ηδυναντο φαγειν41και ειπεν λαβετε 
αλευρον και εµβαλετε εισ τον λεβητα και ειπεν ελισαιε προσ γιεζι το παιδαριον εγχει τω λαω και εσθιετωσαν 
και ουκ εγενηθη ετι εκει ρηµα πονηρον εν τω λεβητι42και ανηρ διηλθεν εκ βαιθσαρισα και ηνεγκεν προσ τον 
ανθρωπον του θεου πρωτογενηµατων εικοσι αρτουσ κριθινουσ και παλαθασ και ειπεν δοτε τω λαω και 
εσθιετωσαν43και ειπεν ο λειτουργοσ αυτου τι δω τουτο ενωπιον εκατον ανδρων και ειπεν δοσ τω λαω και 
εσθιετωσαν οτι ταδε λεγει κυριοσ φαγονται και καταλειψουσιν44και εφαγον και κατελιπον κατα το ρηµα 
κυριου 

Chapter 5
1και ναιµαν ο αρχων τησ δυναµεωσ συριασ ην ανηρ µεγασ ενωπιον του κυριου αυτου και τεθαυµασµενοσ 
προσωπω οτι εν αυτω εδωκεν κυριοσ σωτηριαν συρια και ο ανηρ ην δυνατοσ ισχυι λελεπρωµενοσ2και συρια 
εξηλθον µονοζωνοι και ηχµαλωτευσαν εκ γησ ισραηλ νεανιδα µικραν και ην ενωπιον τησ γυναικοσ ναιµαν3η 
δε ειπεν τη κυρια αυτησ οφελον ο κυριοσ µου ενωπιον του προφητου του θεου του εν σαµαρεια τοτε 
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αποσυναξει αυτον απο τησ λεπρασ αυτου4και εισηλθεν και απηγγειλεν τω κυριω εαυτησ και ειπεν ουτωσ και 
ουτωσ ελαλησεν η νεανισ η εκ γησ ισραηλ5και ειπεν βασιλευσ συριασ προσ ναιµαν δευρο εισελθε και 
εξαποστελω βιβλιον προσ βασιλεα ισραηλ και επορευθη και ελαβεν εν τη χειρι αυτου δεκα ταλαντα αργυριου 
και εξακισχιλιουσ χρυσουσ και δεκα αλλασσοµενασ στολασ6και ηνεγκεν το βιβλιον προσ τον βασιλεα 
ισραηλ λεγων και νυν ωσ αν ελθη το βιβλιον τουτο προσ σε ιδου απεστειλα προσ σε ναιµαν τον δουλον µου 
και αποσυναξεισ αυτον απο τησ λεπρασ αυτου7και εγενετο ωσ ανεγνω βασιλευσ ισραηλ το βιβλιον διερρηξεν 
τα ιµατια αυτου και ειπεν µη θεοσ εγω του θανατωσαι και ζωοποιησαι οτι ουτοσ αποστελλει προσ µε 
αποσυναξαι ανδρα απο τησ λεπρασ αυτου οτι πλην γνωτε δη και ιδετε οτι προφασιζεται ουτοσ µε8και εγενετο 
ωσ ηκουσεν ελισαιε οτι διερρηξεν ο βασιλευσ ισραηλ τα ιµατια εαυτου και απεστειλεν προσ τον βασιλεα 
ισραηλ λεγων ινα τι διερρηξασ τα ιµατια σου ελθετω δη προσ µε ναιµαν και γνωτω οτι εστιν προφητησ εν 
ισραηλ9και ηλθεν ναιµαν εν ιππω και αρµατι και εστη επι θυρασ οικου ελισαιε10και απεστειλεν ελισαιε 
αγγελον προσ αυτον λεγων πορευθεισ λουσαι επτακισ εν τω ιορδανη και επιστρεψει η σαρξ σου σοι και 
καθαρισθηση11και εθυµωθη ναιµαν και απηλθεν και ειπεν ιδου δη ελεγον οτι εξελευσεται προσ µε και 
στησεται και επικαλεσεται εν ονοµατι θεου αυτου και επιθησει την χειρα αυτου επι τον τοπον και 
αποσυναξει το λεπρον12ουχι αγαθοσ αβανα και φαρφαρ ποταµοι δαµασκου υπερ ιορδανην και παντα τα 
υδατα ισραηλ ουχι πορευθεισ λουσοµαι εν αυτοισ και καθαρισθησοµαι και εξεκλινεν και απηλθεν εν 
θυµω13και ηγγισαν οι παιδεσ αυτου και ελαλησαν προσ αυτον µεγαν λογον ελαλησεν ο προφητησ προσ σε 
ουχι ποιησεισ και οτι ειπεν προσ σε λουσαι και καθαρισθητι14και κατεβη ναιµαν και εβαπτισατο εν τω 
ιορδανη επτακι κατα το ρηµα ελισαιε και επεστρεψεν η σαρξ αυτου ωσ σαρξ παιδαριου µικρου και 
εκαθαρισθη15και επεστρεψεν προσ ελισαιε αυτοσ και πασα η παρεµβολη αυτου και ηλθεν και εστη και ειπεν 
ιδου δη εγνωκα οτι ουκ εστιν θεοσ εν παση τη γη οτι αλλ′ η εν τω ισραηλ και νυν λαβε την ευλογιαν παρα του 
δουλου σου16και ειπεν ελισαιε ζη κυριοσ ω παρεστην ενωπιον αυτου ει ληµψοµαι και παρεβιασατο αυτον 
λαβειν και ηπειθησεν17και ειπεν ναιµαν και ει µη δοθητω δη τω δουλω σου γοµοσ ζευγουσ ηµιονων και συ µοι 
δωσεισ εκ τησ γησ τησ πυρρασ οτι ου ποιησει ετι ο δουλοσ σου ολοκαυτωµα και θυσιασµα θεοισ ετεροισ αλλ′ 
η τω κυριω µονω18και ιλασεται κυριοσ τω δουλω σου εν τω εισπορευεσθαι τον κυριον µου εισ οικον ρεµµαν 
προσκυνησαι αυτον και επαναπαυσεται επι τησ χειροσ µου και προσκυνησω εν οικω ρεµµαν εν τω 
προσκυνειν αυτον εν οικω ρεµµαν και ιλασεται δη κυριοσ τω δουλω σου εν τω λογω τουτω19και ειπεν ελισαιε 
προσ ναιµαν δευρο εισ ειρηνην και απηλθεν απ′ αυτου εισ δεβραθα τησ γησ20και ειπεν γιεζι το παιδαριον 
ελισαιε ιδου εφεισατο ο κυριοσ µου του ναιµαν του συρου τουτου του µη λαβειν εκ χειροσ αυτου α ενηνοχεν 
ζη κυριοσ οτι ει µη δραµουµαι οπισω αυτου και ληµψοµαι παρ′ αυτου τι21και εδιωξε γιεζι οπισω του ναιµαν 
και ειδεν αυτον ναιµαν τρεχοντα οπισω αυτου και επεστρεψεν απο του αρµατοσ εισ απαντην αυτου22και 
ειπεν ειρηνη ο κυριοσ µου απεστειλεν µε λεγων ιδου νυν ηλθον προσ µε δυο παιδαρια εξ ορουσ εφραιµ απο 
των υιων των προφητων δοσ δη αυτοισ ταλαντον αργυριου και δυο αλλασσοµενασ στολασ23και ειπεν ναιµαν 
λαβε διταλαντον αργυριου και ελαβεν εν δυσι θυλακοισ και δυο αλλασσοµενασ στολασ και εδωκεν επι δυο 
παιδαρια αυτου και ηραν εµπροσθεν αυτου24και ηλθον εισ το σκοτεινον και ελαβεν εκ των χειρων αυτων και 
παρεθετο εν οικω και εξαπεστειλεν τουσ ανδρασ25και αυτοσ εισηλθεν και παρειστηκει προσ τον κυριον 
αυτου και ειπεν προσ αυτον ελισαιε ποθεν γιεζι και ειπεν γιεζι ου πεπορευται ο δουλοσ σου ενθα και 
ενθα26και ειπεν προσ αυτον ελισαιε ουχι η καρδια µου επορευθη µετα σου οτε επεστρεψεν ο ανηρ απο του 
αρµατοσ εισ συναντην σοι και νυν ελαβεσ το αργυριον και νυν ελαβεσ τα ιµατια και ληµψη εν αυτω κηπουσ 
και ελαιωνασ και αµπελωνασ και προβατα και βοασ και παιδασ και παιδισκασ27και η λεπρα ναιµαν 
κολληθησεται εν σοι και εν τω σπερµατι σου εισ τον αιωνα και εξηλθεν εκ προσωπου αυτου λελεπρωµενοσ 
ωσει χιων 

Chapter 6
1και ειπον οι υιοι των προφητων προσ ελισαιε ιδου δη ο τοποσ εν ω ηµεισ οικουµεν ενωπιον σου στενοσ αφ′ 
ηµων2πορευθωµεν δη εωσ του ιορδανου και λαβωµεν εκειθεν ανηρ εισ δοκον µιαν και ποιησωµεν εαυτοισ εκει 
του οικειν εκει και ειπεν δευτε3και ειπεν ο εισ επιεικεωσ δευρο µετα των δουλων σου και ειπεν εγω 
πορευσοµαι4και επορευθη µετ′ αυτων και ηλθον εισ τον ιορδανην και ετεµνον τα ξυλα5και ιδου ο εισ 
καταβαλλων την δοκον και το σιδηριον εξεπεσεν εισ το υδωρ και εβοησεν ω κυριε και αυτο κεχρηµενον6και 
ειπεν ο ανθρωποσ του θεου που επεσεν και εδειξεν αυτω τον τοπον και απεκνισεν ξυλον και ερριψεν εκει και 
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επεπολασεν το σιδηριον7και ειπεν υψωσον σαυτω και εξετεινεν την χειρα αυτου και ελαβεν αυτο8και 
βασιλευσ συριασ ην πολεµων εν ισραηλ και εβουλευσατο προσ τουσ παιδασ αυτου λεγων εισ τον τοπον τονδε 
τινα ελµωνι παρεµβαλω9και απεστειλεν ελισαιε προσ τον βασιλεα ισραηλ λεγων φυλαξαι µη παρελθειν εν τω 
τοπω τουτω οτι εκει συρια κεκρυπται10και απεστειλεν ο βασιλευσ ισραηλ εισ τον τοπον ον ειπεν αυτω ελισαιε 
και εφυλαξατο εκειθεν ου µιαν ουδε δυο11και εξεκινηθη η ψυχη βασιλεωσ συριασ περι του λογου τουτου και 
εκαλεσεν τουσ παιδασ αυτου και ειπεν προσ αυτουσ ουκ αναγγελειτε µοι τισ προδιδωσιν µε βασιλει 
ισραηλ12και ειπεν εισ των παιδων αυτου ουχι κυριε µου βασιλευ οτι ελισαιε ο προφητησ ο εν ισραηλ 
αναγγελλει τω βασιλει ισραηλ παντασ τουσ λογουσ ουσ εαν λαλησησ εν τω ταµιειω του κοιτωνοσ σου13και 
ειπεν δευτε ιδετε που ουτοσ και αποστειλασ ληµψοµαι αυτον και ανηγγειλαν αυτω λεγοντεσ ιδου εν 
δωθαι+µ14και απεστειλεν εκει ιππον και αρµα και δυναµιν βαρειαν και ηλθον νυκτοσ και περιεκυκλωσαν την 
πολιν15και ωρθρισεν ο λειτουργοσ ελισαιε αναστηναι και εξηλθεν και ιδου δυναµισ κυκλουσα την πολιν και 
ιπποσ και αρµα και ειπεν το παιδαριον προσ αυτον ω κυριε πωσ ποιησωµεν16και ειπεν ελισαιε µη φοβου οτι 
πλειουσ οι µεθ′ ηµων υπερ τουσ µετ′ αυτων17και προσευξατο ελισαιε και ειπεν κυριε διανοιξον τουσ 
οφθαλµουσ του παιδαριου και ιδετω και διηνοιξεν κυριοσ τουσ οφθαλµουσ αυτου και ειδεν και ιδου το οροσ 
πληρεσ ιππων και αρµα πυροσ περικυκλω ελισαιε18και κατεβησαν προσ αυτον και προσηυξατο ελισαιε προσ 
κυριον και ειπεν παταξον δη τουτο το εθνοσ αορασια και επαταξεν αυτουσ αορασια κατα το ρηµα 
ελισαιε19και ειπεν προσ αυτουσ ελισαιε ουχ αυτη η πολισ και αυτη η οδοσ δευτε οπισω µου και απαξω υµασ 
προσ τον ανδρα ον ζητειτε και απηγαγεν αυτουσ εισ σαµαρειαν20και εγενετο ωσ εισηλθον εισ σαµαρειαν και 
ειπεν ελισαιε ανοιξον δη κυριε τουσ οφθαλµουσ αυτων και ιδετωσαν και διηνοιξεν κυριοσ τουσ οφθαλµουσ 
αυτων και ειδον και ιδου ησαν εν µεσω σαµαρειασ21και ειπεν ο βασιλευσ ισραηλ ωσ ειδεν αυτουσ ει παταξασ 
παταξω πατερ22και ειπεν ου παταξεισ ει µη ουσ ηχµαλωτευσασ εν ροµφαια σου και τοξω σου συ τυπτεισ 
παραθεσ αρτουσ και υδωρ ενωπιον αυτων και φαγετωσαν και πιετωσαν και απελθετωσαν προσ τον κυριον 
αυτων23και παρεθηκεν αυτοισ παραθεσιν µεγαλην και εφαγον και επιον και απεστειλεν αυτουσ και απηλθον 
προσ τον κυριον αυτων και ου προσεθεντο ετι µονοζωνοι συριασ του ελθειν εισ γην ισραηλ24και εγενετο µετα 
ταυτα και ηθροισεν υιοσ αδερ βασιλευσ συριασ πασαν την παρεµβολην αυτου και ανεβη και περιεκαθισεν 
σαµαρειαν25και εγενετο λιµοσ µεγασ εν σαµαρεια και ιδου περιεκαθηντο επ′ αυτην εωσ ου εγενηθη κεφαλη 
ονου πεντηκοντα σικλων αργυριου και τεταρτον του καβου κοπρου περιστερων πεντε σικλων αργυριου26και 
ην ο βασιλευσ ισραηλ διαπορευοµενοσ επι του τειχουσ και γυνη εβοησεν προσ αυτον λεγουσα σωσον κυριε 
βασιλευ27και ειπεν αυτη µη σε σωσαι κυριοσ ποθεν σωσω σε µη απο τησ αλωνοσ η απο τησ ληνου28και ειπεν 
αυτη ο βασιλευσ τι εστιν σοι και ειπεν η γυνη αυτη ειπεν προσ µε δοσ τον υιον σου και φαγοµεθα αυτον 
σηµερον και τον υιον µου και φαγοµεθα αυτον αυριον29και ηψησαµεν τον υιον µου και εφαγοµεν αυτον και 
ειπον προσ αυτην τη ηµερα τη δευτερα δοσ τον υιον σου και φαγωµεν αυτον και εκρυψεν τον υιον αυτησ30και 
εγενετο ωσ ηκουσεν ο βασιλευσ ισραηλ τουσ λογουσ τησ γυναικοσ διερρηξεν τα ιµατια αυτου και αυτοσ 
διεπορευετο επι του τειχουσ και ειδεν ο λαοσ τον σακκον επι τησ σαρκοσ αυτου εσωθεν31και ειπεν ταδε 
ποιησαι µοι ο θεοσ και ταδε προσθειη ει στησεται η κεφαλη ελισαιε επ′ αυτω σηµερον32και ελισαιε εκαθητο 
εν τω οικω αυτου και οι πρεσβυτεροι εκαθηντο µετ′ αυτου και απεστειλεν ανδρα προ προσωπου αυτου πριν 
ελθειν τον αγγελον προσ αυτον και αυτοσ ειπεν προσ τουσ πρεσβυτερουσ ει οιδατε οτι απεστειλεν ο υιοσ του 
φονευτου ουτοσ αφελειν την κεφαλην µου ιδετε ωσ αν ελθη ο αγγελοσ αποκλεισατε την θυραν και 
παραθλιψατε αυτον εν τη θυρα ουχι φωνη των ποδων του κυριου αυτου κατοπισθεν αυτου33ετι αυτου 
λαλουντοσ µετ′ αυτων και ιδου αγγελοσ κατεβη προσ αυτον και ειπεν ιδου αυτη η κακια παρα κυριου τι 
υποµεινω τω κυριω ετι 

Chapter 7
1και ειπεν ελισαιε ακουσον λογον κυριου ταδε λεγει κυριοσ ωσ η ωρα αυτη αυριον µετρον σεµιδαλεωσ σικλου 
και διµετρον κριθων σικλου εν ταισ πυλαισ σαµαρειασ2και απεκριθη ο τριστατησ εφ′ ον ο βασιλευσ 
επανεπαυετο επι την χειρα αυτου τω ελισαιε και ειπεν ιδου ποιησει κυριοσ καταρρακτασ εν ουρανω µη εσται 
το ρηµα τουτο και ελισαιε ειπεν ιδου συ οψη τοισ οφθαλµοισ σου και εκειθεν ου φαγη3και τεσσαρεσ ανδρεσ 
ησαν λεπροι παρα την θυραν τησ πολεωσ και ειπεν ανηρ προσ τον πλησιον αυτου τι ηµεισ καθηµεθα ωδε εωσ 
αποθανωµεν4εαν ειπωµεν εισελθωµεν εισ την πολιν και ο λιµοσ εν τη πολει και αποθανουµεθα εκει και εαν 
καθισωµεν ωδε και αποθανουµεθα και νυν δευτε και εµπεσωµεν εισ την παρεµβολην συριασ εαν 
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ζωογονησωσιν ηµασ και ζησοµεθα και εαν θανατωσωσιν ηµασ και αποθανουµεθα5και ανεστησαν εν τω 
σκοτει εισελθειν εισ την παρεµβολην συριασ και ηλθον εισ µεροσ τησ παρεµβολησ συριασ και ιδου ουκ εστιν 
ανηρ εκει6και κυριοσ ακουστην εποιησεν την παρεµβολην συριασ φωνην αρµατοσ και φωνην ιππου και 
φωνην δυναµεωσ µεγαλησ και ειπεν ανηρ προσ τον αδελφον αυτου νυν εµισθωσατο εφ′ ηµασ βασιλευσ 
ισραηλ τουσ βασιλεασ των χετταιων και τουσ βασιλεασ αιγυπτου του ελθειν εφ′ ηµασ7και ανεστησαν και 
απεδρασαν εν τω σκοτει και εγκατελιπαν τασ σκηνασ αυτων και τουσ ιππουσ αυτων και τουσ ονουσ αυτων εν 
τη παρεµβολη ωσ εστιν και εφυγον προσ την ψυχην εαυτων8και εισηλθον οι λεπροι ουτοι εωσ µερουσ τησ 
παρεµβολησ και εισηλθον εισ σκηνην µιαν και εφαγον και επιον και ηραν εκειθεν αργυριον και χρυσιον και 
ιµατισµον και επορευθησαν και επεστρεψαν και εισηλθον εισ σκηνην αλλην και ελαβον εκειθεν και 
επορευθησαν και κατεκρυψαν9και ειπεν ανηρ προσ τον πλησιον αυτου ουχ ουτωσ ηµεισ ποιουµεν η ηµερα 
αυτη ηµερα ευαγγελιασ εστιν και ηµεισ σιωπωµεν και µενοµεν εωσ φωτοσ του πρωι και ευρησοµεν ανοµιαν 
και νυν δευρο και εισελθωµεν και αναγγειλωµεν εισ τον οικον του βασιλεωσ10και εισηλθον και εβοησαν προσ 
την πυλην τησ πολεωσ και ανηγγειλαν αυτοισ λεγοντεσ εισηλθοµεν εισ την παρεµβολην συριασ και ιδου ουκ 
εστιν εκει ανηρ και φωνη ανθρωπου οτι ει µη ιπποσ δεδεµενοσ και ονοσ και αι σκηναι αυτων ωσ εισιν11και 
εβοησαν οι θυρωροι και ανηγγειλαν εισ τον οικον του βασιλεωσ εσω12και ανεστη ο βασιλευσ νυκτοσ και 
ειπεν προσ τουσ παιδασ αυτου αναγγελω δη υµιν α εποιησεν ηµιν συρια εγνωσαν οτι πεινωµεν ηµεισ και 
εξηλθαν εκ τησ παρεµβολησ και εκρυβησαν εν τω αγρω λεγοντεσ οτι εξελευσονται εκ τησ πολεωσ και 
συλληµψοµεθα αυτουσ ζωντασ και εισ την πολιν εισελευσοµεθα13και απεκριθη εισ των παιδων αυτου και 
ειπεν λαβετωσαν δη πεντε των ιππων των υπολελειµµενων οι κατελειφθησαν ωδε ιδου εισιν προσ παν το 
πληθοσ ισραηλ το εκλειπον και αποστελουµεν εκει και οψοµεθα14και ελαβον δυο επιβατασ ιππων και 
απεστειλεν ο βασιλευσ ισραηλ οπισω του βασιλεωσ συριασ λεγων δευτε και ιδετε15και επορευθησαν οπισω 
αυτων εωσ του ιορδανου και ιδου πασα η οδοσ πληρησ ιµατιων και σκευων ων ερριψεν συρια εν τω 
θαµβεισθαι αυτουσ και επεστρεψαν οι αγγελοι και ανηγγειλαν τω βασιλει16και εξηλθεν ο λαοσ και διηρπασεν 
την παρεµβολην συριασ και εγενετο µετρον σεµιδαλεωσ σικλου και διµετρον κριθων σικλου κατα το ρηµα 
κυριου17και ο βασιλευσ κατεστησεν τον τριστατην εφ′ ον ο βασιλευσ επανεπαυετο επι τη χειρι αυτου επι τησ 
πυλησ και συνεπατησεν αυτον ο λαοσ εν τη πυλη και απεθανεν καθα ελαλησεν ο ανθρωποσ του θεου οσ 
ελαλησεν εν τω καταβηναι τον αγγελον προσ αυτον18και εγενετο καθα ελαλησεν ελισαιε προσ τον βασιλεα 
λεγων διµετρον κριθησ σικλου και µετρον σεµιδαλεωσ σικλου και εσται ωσ η ωρα αυτη αυριον εν τη πυλη 
σαµαρειασ19και απεκριθη ο τριστατησ τω ελισαιε και ειπεν ιδου κυριοσ ποιει καταρρακτασ εν τω ουρανω µη 
εσται το ρηµα τουτο και ειπεν ελισαιε ιδου οψη τοισ οφθαλµοισ σου και εκειθεν ου φαγη20και εγενετο ουτωσ 
και συνεπατησεν αυτον ο λαοσ εν τη πυλη και απεθανεν 

Chapter 8
1και ελισαιε ελαλησεν προσ την γυναικα ησ εζωπυρησεν τον υιον λεγων αναστηθι και δευρο συ και ο οικοσ 
σου και παροικει ου εαν παροικησησ οτι κεκληκεν κυριοσ λιµον επι την γην και γε ηλθεν επι την γην επτα 
ετη2και ανεστη η γυνη και εποιησεν κατα το ρηµα ελισαιε και επορευθη αυτη και ο οικοσ αυτησ και παρωκει 
εν γη αλλοφυλων επτα ετη3και εγενετο µετα το τελοσ των επτα ετων και επεστρεψεν η γυνη εκ γησ αλλοφυλων 
εισ την πολιν και ηλθεν βοησαι προσ τον βασιλεα περι του οικου εαυτησ και περι των αγρων εαυτησ4και ο 
βασιλευσ ελαλει προσ γιεζι το παιδαριον ελισαιε του ανθρωπου του θεου λεγων διηγησαι δη µοι παντα τα 
µεγαλα α εποιησεν ελισαιε5και εγενετο αυτου εξηγουµενου τω βασιλει ωσ εζωπυρησεν υιον τεθνηκοτα και 
ιδου η γυνη ησ εζωπυρησεν τον υιον αυτησ ελισαιε βοωσα προσ τον βασιλεα περι του οικου εαυτησ και περι 
των αγρων εαυτησ και ειπεν γιεζι κυριε βασιλευ αυτη η γυνη και ουτοσ ο υιοσ αυτησ ον εζωπυρησεν 
ελισαιε6και επηρωτησεν ο βασιλευσ την γυναικα και διηγησατο αυτω και εδωκεν αυτη ο βασιλευσ ευνουχον 
ενα λεγων επιστρεψον παντα τα αυτησ και παντα τα γενηµατα του αγρου αυτησ απο τησ ηµερασ ησ 
κατελιπεν την γην εωσ του νυν7και ηλθεν ελισαιε εισ δαµασκον και υιοσ αδερ βασιλευσ συριασ ηρρωστει και 
ανηγγειλαν αυτω λεγοντεσ ηκει ο ανθρωποσ του θεου εωσ ωδε8και ειπεν ο βασιλευσ προσ αζαηλ λαβε εν τη 
χειρι σου µαναα και δευρο εισ απαντην τω ανθρωπω του θεου και επιζητησον τον κυριον παρ′ αυτου λεγων ει 
ζησοµαι εκ τησ αρρωστιασ µου ταυτησ9και επορευθη αζαηλ εισ απαντην αυτου και ελαβεν µαναα εν τη χειρι 
αυτου και παντα τα αγαθα δαµασκου αρσιν τεσσαρακοντα καµηλων και ηλθεν και εστη ενωπιον αυτου και 
ειπεν προσ ελισαιε ο υιοσ σου υιοσ αδερ βασιλευσ συριασ απεστειλεν µε προσ σε λεγων ει ζησοµαι εκ τησ 
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αρρωστιασ µου ταυτησ10και ειπεν ελισαιε δευρο ειπον αυτω ζωη ζηση και εδειξεν µοι κυριοσ οτι θανατω 
αποθανη11και παρεστη τω προσωπω αυτου και εθηκεν εωσ αισχυνησ και εκλαυσεν ο ανθρωποσ του 
θεου12και ειπεν αζαηλ τι οτι ο κυριοσ µου κλαιει και ειπεν οτι οιδα οσα ποιησεισ τοισ υιοισ ισραηλ κακα τα 
οχυρωµατα αυτων εξαποστελεισ εν πυρι και τουσ εκλεκτουσ αυτων εν ροµφαια αποκτενεισ και τα νηπια 
αυτων ενσεισεισ και τασ εν γαστρι εχουσασ αυτων αναρρηξεισ13και ειπεν αζαηλ τισ εστιν ο δουλοσ σου ο 
κυων ο τεθνηκωσ οτι ποιησει το ρηµα τουτο και ειπεν ελισαιε εδειξεν µοι κυριοσ σε βασιλευοντα επι 
συριαν14και απηλθεν απο ελισαιε και εισηλθεν προσ τον κυριον αυτου και ειπεν αυτω τι ειπεν σοι ελισαιε και 
ειπεν ειπεν µοι ζωη ζηση15και εγενετο τη επαυριον και ελαβεν το µαχµα και εβαψεν εν τω υδατι και 
περιεβαλεν επι το προσωπον αυτου και απεθανεν και εβασιλευσεν αζαηλ αντ′ αυτου16εν ετει πεµπτω τω 
ιωραµ υιω αχααβ βασιλει ισραηλ εβασιλευσεν ιωραµ υιοσ ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα17υιοσ τριακοντα και δυο 
ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και οκτω ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ18και επορευθη εν οδω βασιλεων 
ισραηλ καθωσ εποιησεν οικοσ αχααβ οτι θυγατηρ αχααβ ην αυτω εισ γυναικα και εποιησεν το πονηρον 
ενωπιον κυριου19και ουκ ηθελησεν κυριοσ διαφθειραι τον ιουδαν δια δαυιδ τον δουλον αυτου καθωσ ειπεν 
δουναι αυτω λυχνον και τοισ υιοισ αυτου πασασ τασ ηµερασ20εν ταισ ηµεραισ αυτου ηθετησεν εδωµ 
υποκατωθεν χειροσ ιουδα και εβασιλευσαν εφ′ εαυτουσ βασιλεα21και ανεβη ιωραµ εισ σιωρ και παντα τα 
αρµατα µετ′ αυτου και εγενετο αυτου ανασταντοσ και επαταξεν τον εδωµ τον κυκλωσαντα επ′ αυτον και τουσ 
αρχοντασ των αρµατων και εφυγεν ο λαοσ εισ τα σκηνωµατα αυτων22και ηθετησεν εδωµ υποκατωθεν χειροσ 
ιουδα εωσ τησ ηµερασ ταυτησ τοτε ηθετησεν λοβενα εν τω καιρω εκεινω23και τα λοιπα των λογων ιωραµ και 
παντα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραπται επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα24και 
εκοιµηθη ιωραµ µετα των πατερων αυτου και εταφη µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ του πατροσ 
αυτου και εβασιλευσεν οχοζιασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου25εν ετει δωδεκατω τω ιωραµ υιω αχααβ βασιλει 
ισραηλ εβασιλευσεν οχοζιασ υιοσ ιωραµ26υιοσ εικοσι και δυο ετων οχοζιασ εν τω βασιλευειν αυτον και 
ενιαυτον ενα εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου γοθολια θυγατηρ αµβρι βασιλεωσ 
ισραηλ27και επορευθη εν οδω οικου αχααβ και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου καθωσ ο οικοσ 
αχααβ28και επορευθη µετα ιωραµ υιου αχααβ εισ πολεµον µετα αζαηλ βασιλεωσ αλλοφυλων εν ρεµµωθ 
γαλααδ και επαταξαν οι συροι τον ιωραµ29και επεστρεψεν ο βασιλευσ ιωραµ του ιατρευθηναι εν ιεζραελ απο 
των πληγων ων επαταξαν αυτον εν ρεµµωθ εν τω πολεµειν αυτον µετα αζαηλ βασιλεωσ συριασ και οχοζιασ 
υιοσ ιωραµ κατεβη του ιδειν τον ιωραµ υιον αχααβ εν ιεζραελ οτι ηρρωστει αυτοσ 

Chapter 9
1και ελισαιε ο προφητησ εκαλεσεν ενα των υιων των προφητων και ειπεν αυτω ζωσαι την οσφυν σου και λαβε 
τον φακον του ελαιου τουτου εν τη χειρι σου και δευρο εισ ρεµµωθ γαλααδ2και εισελευση εκει και οψη εκει 
ιου υιον ιωσαφατ υιου ναµεσσι και εισελευση και αναστησεισ αυτον εκ µεσου των αδελφων αυτου και 
εισαξεισ αυτον εισ το ταµιειον εν τω ταµιειω3και ληµψη τον φακον του ελαιου και επιχεεισ επι την κεφαλην 
αυτου και ειπον ταδε λεγει κυριοσ κεχρικα σε εισ βασιλεα επι ισραηλ και ανοιξεισ την θυραν και φευξη και 
ου µενεισ4και επορευθη το παιδαριον ο προφητησ εισ ρεµµωθ γαλααδ5και εισηλθεν και ιδου οι αρχοντεσ τησ 
δυναµεωσ εκαθηντο και ειπεν λογοσ µοι προσ σε ο αρχων και ειπεν ιου προσ τινα εκ παντων ηµων και ειπεν 
προσ σε ο αρχων6και ανεστη και εισηλθεν εισ τον οικον και επεχεεν το ελαιον επι την κεφαλην αυτου και 
ειπεν αυτω ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ κεχρικα σε εισ βασιλεα επι λαον κυριου επι τον ισραηλ7και 
εξολεθρευσεισ τον οικον αχααβ του κυριου σου εκ προσωπου µου και εκδικησεισ τα αιµατα των δουλων µου 
των προφητων και τα αιµατα παντων των δουλων κυριου εκ χειροσ ιεζαβελ8και εκ χειροσ ολου του οικου 
αχααβ και εξολεθρευσεισ τω οικω αχααβ ουρουντα προσ τοιχον και συνεχοµενον και εγκαταλελειµµενον εν 
ισραηλ9και δωσω τον οικον αχααβ ωσ τον οικον ιεροβοαµ υιου ναβατ και ωσ τον οικον βαασα υιου 
αχια10και την ιεζαβελ καταφαγονται οι κυνεσ εν τη µεριδι ιεζραελ και ουκ εστιν ο θαπτων και ηνοιξεν την 
θυραν και εφυγεν11και ιου εξηλθεν προσ τουσ παιδασ του κυριου αυτου και ειπον αυτω ει ειρηνη τι οτι 
εισηλθεν ο επιληµπτοσ ουτοσ προσ σε και ειπεν αυτοισ υµεισ οιδατε τον ανδρα και την αδολεσχιαν 
αυτου12και ειπον αδικον απαγγειλον δη ηµιν και ειπεν ιου προσ αυτουσ ουτωσ και ουτωσ ελαλησεν προσ µε 
λεγων ταδε λεγει κυριοσ κεχρικα σε εισ βασιλεα επι ισραηλ13και ακουσαντεσ εσπευσαν και ελαβον εκαστοσ 
το ιµατιον αυτου και εθηκαν υποκατω αυτου επι γαρεµ των αναβαθµων και εσαλπισαν εν κερατινη και ειπον 
εβασιλευσεν ιου14και συνεστραφη ιου υιοσ ιωσαφατ υιου ναµεσσι προσ ιωραµ και ιωραµ αυτοσ εφυλασσεν 
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εν ρεµµωθ γαλααδ αυτοσ και πασ ισραηλ απο προσωπου αζαηλ βασιλεωσ συριασ15και απεστρεψεν ιωραµ ο 
βασιλευσ ιατρευθηναι εν ιεζραελ απο των πληγων ων επαισαν αυτον οι συροι εν τω πολεµειν αυτον µετα 
αζαηλ βασιλεωσ συριασ και ειπεν ιου ει εστιν η ψυχη υµων µετ′ εµου µη εξελθετω εκ τησ πολεωσ 
διαπεφευγωσ του πορευθηναι και απαγγειλαι εν ιεζραελ16και ιππευσεν και επορευθη ιου και κατεβη εισ 
ιεζραελ οτι ιωραµ βασιλευσ ισραηλ εθεραπευετο εν ιεζραελ απο των τοξευµατων ων κατετοξευσαν αυτον οι 
αραµιν εν τη ραµµαθ εν τω πολεµω µετα αζαηλ βασιλεωσ συριασ οτι αυτοσ δυνατοσ και ανηρ δυναµεωσ και 
οχοζιασ βασιλευσ ιουδα κατεβη ιδειν τον ιωραµ17και ο σκοποσ ανεβη επι τον πυργον εν ιεζραελ και ειδεν τον 
κονιορτον ιου εν τω παραγινεσθαι αυτον και ειπεν κονιορτον εγω βλεπω και ειπεν ιωραµ λαβε επιβατην και 
αποστειλον εµπροσθεν αυτων και ειπατω ει ειρηνη18και επορευθη επιβατησ ιππου εισ απαντην αυτων και 
ειπεν ταδε λεγει ο βασιλευσ ει ειρηνη και ειπεν ιου τι σοι και ειρηνη επιστρεφε εισ τα οπισω µου και 
απηγγειλεν ο σκοποσ λεγων ηλθεν ο αγγελοσ εωσ αυτων και ουκ ανεστρεψεν19και απεστειλεν επιβατην ιππου 
δευτερον και ηλθεν προσ αυτον και ειπεν ταδε λεγει ο βασιλευσ ει ειρηνη και ειπεν ιου τι σοι και ειρηνη 
επιστρεφου εισ τα οπισω µου20και απηγγειλεν ο σκοποσ λεγων ηλθεν εωσ αυτων και ουκ ανεστρεψεν και ο 
αγων ηγεν τον ιου υιον ναµεσσιου οτι εν παραλλαγη εγενετο21και ειπεν ιωραµ ζευξον και εζευξεν αρµα και 
εξηλθεν ιωραµ βασιλευσ ισραηλ και οχοζιασ βασιλευσ ιουδα ανηρ εν τω αρµατι αυτου και εξηλθον εισ 
απαντην ιου και ευρον αυτον εν τη µεριδι ναβουθαι του ιεζραηλιτου22και εγενετο ωσ ειδεν ιωραµ τον ιου και 
ειπεν ει ειρηνη ιου και ειπεν ιου τι ειρηνη ετι αι πορνειαι ιεζαβελ τησ µητροσ σου και τα φαρµακα αυτησ τα 
πολλα23και επεστρεψεν ιωραµ τασ χειρασ αυτου του φυγειν και ειπεν προσ οχοζιαν δολοσ οχοζια24και 
επλησεν ιου την χειρα αυτου εν τω τοξω και επαταξεν τον ιωραµ ανα µεσον των βραχιονων αυτου και 
εξηλθεν το βελοσ δια τησ καρδιασ αυτου και εκαµψεν επι τα γονατα αυτου25και ειπεν ιου προσ βαδεκαρ τον 
τριστατην αυτου ριψον αυτον εν τη µεριδι αγρου ναβουθαι του ιεζραηλιτου οτι µνηµονευω εγω και συ 
επιβεβηκοτεσ επι ζευγη οπισω αχααβ του πατροσ αυτου και κυριοσ ελαβεν επ′ αυτον το ληµµα τουτο 
λεγων26ει µη µετα των αιµατων ναβουθαι και τα αιµατα των υιων αυτου ειδον εχθεσ φησιν κυριοσ και 
ανταποδωσω αυτω εν τη µεριδι ταυτη φησιν κυριοσ και νυν αρασ δη ριψον αυτον εν τη µεριδι κατα το ρηµα 
κυριου27και οχοζιασ βασιλευσ ιουδα ειδεν και εφυγεν οδον βαιθαγγαν και εδιωξεν οπισω αυτου ιου και ειπεν 
και γε αυτον και επαταξεν αυτον εν τω αρµατι εν τω αναβαινειν γαι η εστιν ιεβλααµ και εφυγεν εισ µαγεδδων 
και απεθανεν εκει28και επεβιβασαν αυτον οι παιδεσ αυτου επι το αρµα και ηγαγον αυτον εισ ιερουσαληµ και 
εθαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου εν πολει δαυιδ29και εν ετει ενδεκατω ιωραµ βασιλεωσ ισραηλ εβασιλευσεν 
οχοζιασ επι ιουδαν30και ηλθεν ιου εισ ιεζραελ και ιεζαβελ ηκουσεν και εστιµισατο τουσ οφθαλµουσ αυτησ 
και ηγαθυνεν την κεφαλην αυτησ και διεκυψεν δια τησ θυριδοσ31και ιου εισεπορευετο εν τη πολει και ειπεν ει 
ειρηνη ζαµβρι ο φονευτησ του κυριου αυτου32και επηρεν το προσωπον αυτου εισ την θυριδα και ειδεν αυτην 
και ειπεν τισ ει συ καταβηθι µετ′ εµου και κατεκυψαν προσ αυτον δυο ευνουχοι33και ειπεν κυλισατε αυτην 
και εκυλισαν αυτην και ερραντισθη του αιµατοσ αυτησ προσ τον τοιχον και προσ τουσ ιππουσ και 
συνεπατησαν αυτην34και εισηλθεν ιου και εφαγεν και επιεν και ειπεν επισκεψασθε δη την κατηραµενην 
ταυτην και θαψατε αυτην οτι θυγατηρ βασιλεωσ εστιν35και επορευθησαν θαψαι αυτην και ουχ ευρον εν αυτη 
αλλο τι η το κρανιον και οι ποδεσ και τα ιχνη των χειρων36και επεστρεψαν και ανηγγειλαν αυτω και ειπεν 
λογοσ κυριου ον ελαλησεν εν χειρι δουλου αυτου ηλιου του θεσβιτου λεγων εν τη µεριδι ιεζραελ 
καταφαγονται οι κυνεσ τασ σαρκασ ιεζαβελ37και εσται το θνησιµαιον ιεζαβελ ωσ κοπρια επι προσωπου του 
αγρου εν τη µεριδι ιεζραελ ωστε µη ειπειν αυτουσ ιεζαβελ 

Chapter 10
1και τω αχααβ εβδοµηκοντα υιοι εν σαµαρεια και εγραψεν ιου βιβλιον και απεστειλεν εν σαµαρεια προσ τουσ 
αρχοντασ σαµαρειασ και προσ τουσ πρεσβυτερουσ και προσ τουσ τιθηνουσ υιων αχααβ λεγων2και νυν ωσ 
εαν ελθη το βιβλιον τουτο προσ υµασ µεθ′ υµων οι υιοι του κυριου υµων και µεθ′ υµων το αρµα και οι ιπποι 
και πολεισ οχυραι και τα οπλα3και οψεσθε τον αγαθον και τον ευθη εν τοισ υιοισ του κυριου υµων και 
καταστησετε αυτον επι τον θρονον του πατροσ αυτου και πολεµειτε υπερ του οικου του κυριου υµων4και 
εφοβηθησαν σφοδρα και ειπον ιδου οι δυο βασιλεισ ουκ εστησαν κατα προσωπον αυτου και πωσ στησοµεθα 
ηµεισ5και απεστειλαν οι επι του οικου και οι επι τησ πολεωσ και οι πρεσβυτεροι και οι τιθηνοι προσ ιου 
λεγοντεσ παιδεσ σου ηµεισ και οσα εαν ειπησ προσ ηµασ ποιησοµεν ου βασιλευσοµεν ανδρα το αγαθον εν 
οφθαλµοισ σου ποιησοµεν6και εγραψεν προσ αυτουσ βιβλιον δευτερον λεγων ει εµοι υµεισ και τησ φωνησ µου 
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υµεισ εισακουετε λαβετε την κεφαλην ανδρων των υιων του κυριου υµων και ενεγκατε προσ µε ωσ η ωρα 
αυριον εισ ιεζραελ και οι υιοι του βασιλεωσ ησαν εβδοµηκοντα ανδρεσ ουτοι αδροι τησ πολεωσ εξετρεφον 
αυτουσ7και εγενετο ωσ ηλθεν το βιβλιον προσ αυτουσ και ελαβον τουσ υιουσ του βασιλεωσ και εσφαξαν 
αυτουσ εβδοµηκοντα ανδρασ και εθηκαν τασ κεφαλασ αυτων εν καρταλλοισ και απεστειλαν αυτασ προσ 
αυτον εισ ιεζραελ8και ηλθεν ο αγγελοσ και απηγγειλεν λεγων ηνεγκαν τασ κεφαλασ των υιων του βασιλεωσ 
και ειπεν θετε αυτασ βουνουσ δυο παρα την θυραν τησ πυλησ εισ πρωι9και εγενετο πρωι και εξηλθεν και εστη 
εν τω πυλωνι τησ πολεωσ και ειπεν προσ παντα τον λαον δικαιοι υµεισ ιδου εγω ειµι συνεστραφην επι τον 
κυριον µου και απεκτεινα αυτον και τισ επαταξεν παντασ τουτουσ10ιδετε αφφω οτι ου πεσειται απο του 
ρηµατοσ κυριου εισ την γην ου ελαλησεν κυριοσ επι τον οικον αχααβ και κυριοσ εποιησεν οσα ελαλησεν εν 
χειρι δουλου αυτου ηλιου11και επαταξεν ιου παντασ τουσ καταλειφθεντασ εν τω οικω αχααβ εν ιεζραελ και 
παντασ τουσ αδρουσ αυτου και τουσ γνωστουσ αυτου και τουσ ιερεισ αυτου ωστε µη καταλιπειν αυτου 
καταλειµµα12και ανεστη και επορευθη εισ σαµαρειαν αυτοσ εν βαιθακαδ των ποιµενων εν τη οδω13και ιου 
ευρεν τουσ αδελφουσ οχοζιου βασιλεωσ ιουδα και ειπεν τινεσ υµεισ και ειπον οι αδελφοι οχοζιου ηµεισ και 
κατεβηµεν εισ ειρηνην των υιων του βασιλεωσ και των υιων τησ δυναστευουσησ14και ειπεν συλλαβετε 
αυτουσ ζωντασ και συνελαβον αυτουσ ζωντασ και εσφαξαν αυτουσ εισ βαιθακαδ τεσσαρακοντα και δυο 
ανδρασ ου κατελιπεν ανδρα εξ αυτων15και επορευθη εκειθεν και ευρεν τον ιωναδαβ υιον ρηχαβ εν τη οδω εισ 
απαντην αυτου και ευλογησεν αυτον και ειπεν προσ αυτον ιου ει εστιν καρδια σου µετα καρδιασ µου ευθεια 
καθωσ η καρδια µου µετα τησ καρδιασ σου και ειπεν ιωναδαβ εστιν και ειπεν ιου και ει εστιν δοσ την χειρα 
σου και εδωκεν την χειρα αυτου και ανεβιβασεν αυτον προσ αυτον επι το αρµα16και ειπεν προσ αυτον δευρο 
µετ′ εµου και ιδε εν τω ζηλωσαι µε τω κυριω σαβαωθ και επεκαθισεν αυτον εν τω αρµατι αυτου17και εισηλθεν 
εισ σαµαρειαν και επαταξεν παντασ τουσ καταλειφθεντασ του αχααβ εν σαµαρεια εωσ του αφανισαι αυτον 
κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν προσ ηλιου18και συνηθροισεν ιου παντα τον λαον και ειπεν προσ αυτουσ 
αχααβ εδουλευσεν τω βααλ ολιγα και γε ιου δουλευσει αυτω πολλα19και νυν παντεσ οι προφηται του βααλ 
παντασ τουσ δουλουσ αυτου και τουσ ιερεισ αυτου καλεσατε προσ µε ανηρ µη επισκεπητω οτι θυσια µεγαλη 
µοι τω βααλ πασ οσ εαν επισκεπη ου ζησεται και ιου εποιησεν εν πτερνισµω ινα απολεση τουσ δουλουσ του 
βααλ20και ειπεν ιου αγιασατε ιερειαν τω βααλ και εκηρυξαν21και απεστειλεν ιου εν παντι ισραηλ λεγων και 
νυν παντεσ οι δουλοι του βααλ και παντεσ οι ιερεισ αυτου και παντεσ οι προφηται αυτου µηδεισ απολειπεσθω 
οτι θυσιαν µεγαλην ποιω οσ αν απολειφθη ου ζησεται και ηλθον παντεσ οι δουλοι του βααλ και παντεσ οι 
ιερεισ αυτου και παντεσ οι προφηται αυτου ου κατελειφθη ανηρ οσ ου παρεγενετο και εισηλθον εισ τον οικον 
του βααλ και επλησθη ο οικοσ του βααλ στοµα εισ στοµα22και ειπεν ιου τω επι του οικου µεσθααλ εξαγαγε 
ενδυµατα πασι τοισ δουλοισ του βααλ και εξηνεγκεν αυτοισ ο στολιστησ23και εισηλθεν ιου και ιωναδαβ υιοσ 
ρηχαβ εισ οικον του βααλ και ειπεν τοισ δουλοισ του βααλ ερευνησατε και ιδετε ει εστιν µεθ′ υµων των 
δουλων κυριου οτι αλλ′ η οι δουλοι του βααλ µονωτατοι24και εισηλθεν του ποιησαι τα θυµατα και τα 
ολοκαυτωµατα και ιου εταξεν εαυτω εξω ογδοηκοντα ανδρασ και ειπεν ανηρ οσ εαν διασωθη απο των ανδρων 
ων εγω αναγω επι χειρασ υµων η ψυχη αυτου αντι τησ ψυχησ αυτου25και εγενετο ωσ συνετελεσεν ποιων την 
ολοκαυτωσιν και ειπεν ιου τοισ παρατρεχουσιν και τοισ τρισταταισ εισελθοντεσ παταξατε αυτουσ ανηρ µη 
εξελθατω εξ αυτων και επαταξαν αυτουσ εν στοµατι ροµφαιασ και ερριψαν οι παρατρεχοντεσ και οι 
τρισταται και επορευθησαν εωσ πολεωσ οικου του βααλ26και εξηνεγκαν την στηλην του βααλ και ενεπρησαν 
αυτην27και κατεσπασαν τασ στηλασ του βααλ και καθειλον τον οικον του βααλ και εταξαν αυτον εισ 
λυτρωνασ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ28και ηφανισεν ιου τον βααλ εξ ισραηλ29πλην αµαρτιων ιεροβοαµ υιου 
ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ ουκ απεστη ιου απο οπισθεν αυτων αι δαµαλεισ αι χρυσαι εν βαιθηλ και εν 
δαν30και ειπεν κυριοσ προσ ιου ανθ′ ων οσα ηγαθυνασ ποιησαι το ευθεσ εν οφθαλµοισ µου και παντα οσα εν 
τη καρδια µου εποιησασ τω οικω αχααβ υιοι τεταρτοι καθησονται σοι επι θρονου ισραηλ31και ιου ουκ 
εφυλαξεν πορευεσθαι εν νοµω κυριου θεου ισραηλ εν ολη καρδια αυτου ουκ απεστη επανωθεν αµαρτιων 
ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ32εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ηρξατο κυριοσ συγκοπτειν εν τω 
ισραηλ και επαταξεν αυτουσ αζαηλ εν παντι οριω ισραηλ33απο του ιορδανου κατ′ ανατολασ ηλιου πασαν 
την γην γαλααδ του γαδδι και του ρουβην και του µανασση απο αροηρ η εστιν επι του χειλουσ χειµαρρου 
αρνων και την γαλααδ και την βασαν34και τα λοιπα των λογων ιου και παντα οσα εποιησεν και πασα η 
δυναστεια αυτου και τασ συναψεισ ασ συνηψεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ 
βασιλευσιν ισραηλ35και εκοιµηθη ιου µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον εν σαµαρεια και 
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εβασιλευσεν ιωαχασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου36και αι ηµεραι ασ εβασιλευσεν ιου επι ισραηλ εικοσι οκτω ετη 
εν σαµαρεια 

Chapter 11
1και γοθολια η µητηρ οχοζιου ειδεν οτι απεθανον οι υιοι αυτησ και απωλεσεν παν το σπερµα τησ 
βασιλειασ2και ελαβεν ιωσαβεε θυγατηρ του βασιλεωσ ιωραµ αδελφη οχοζιου τον ιωασ υιον αδελφου αυτησ 
και εκλεψεν αυτον εκ µεσου των υιων του βασιλεωσ των θανατουµενων αυτον και την τροφον αυτου εν τω 
ταµιειω των κλινων και εκρυψεν αυτον απο προσωπου γοθολιασ και ουκ εθανατωθη3και ην µετ′ αυτησ εν 
οικω κυριου κρυβοµενοσ εξ ετη και γοθολια βασιλευουσα επι τησ γησ4και εν τω ετει τω εβδοµω απεστειλεν 
ιωδαε ο ιερευσ και ελαβεν τουσ εκατονταρχουσ τον χορρι και τον ρασιµ και απηγαγεν αυτουσ προσ αυτον εισ 
οικον κυριου και διεθετο αυτοισ διαθηκην κυριου και ωρκισεν αυτουσ ενωπιον κυριου και εδειξεν αυτοισ 
ιωδαε τον υιον του βασιλεωσ5και ενετειλατο αυτοισ λεγων ουτοσ ο λογοσ ον ποιησετε το τριτον εξ υµων 
εισελθετω το σαββατον και φυλαξετε φυλακην οικου του βασιλεωσ εν τω πυλωνι6και το τριτον εν τη πυλη των 
οδων και το τριτον τησ πυλησ οπισω των παρατρεχοντων και φυλαξετε την φυλακην του οικου7και δυο χειρεσ 
εν υµιν πασ ο εκπορευοµενοσ το σαββατον και φυλαξουσιν την φυλακην οικου κυριου προσ τον βασιλεα8και 
κυκλωσατε επι τον βασιλεα κυκλω ανηρ και το σκευοσ αυτου εν χειρι αυτου και ο εισπορευοµενοσ εισ τα 
σαδηρωθ αποθανειται και εγενετο µετα του βασιλεωσ εν τω εκπορευεσθαι αυτον και εν τω εισπορευεσθαι 
αυτον9και εποιησαν οι εκατονταρχοι παντα οσα ενετειλατο ιωδαε ο συνετοσ και ελαβεν ανηρ τουσ ανδρασ 
αυτου τουσ εισπορευοµενουσ το σαββατον µετα των εκπορευοµενων το σαββατον και εισηλθεν προσ ιωδαε 
τον ιερεα10και εδωκεν ο ιερευσ τοισ εκατονταρχαισ τουσ σειροµαστασ και τουσ τρισσουσ του βασιλεωσ 
δαυιδ τουσ εν οικω κυριου11και εστησαν οι παρατρεχοντεσ ανηρ και το σκευοσ αυτου εν τη χειρι αυτου απο 
τησ ωµιασ του οικου τησ δεξιασ εωσ τησ ωµιασ του οικου τησ ευωνυµου του θυσιαστηριου και του οικου επι 
τον βασιλεα κυκλω12και εξαπεστειλεν τον υιον του βασιλεωσ και εδωκεν επ′ αυτον το νεζερ και το µαρτυριον 
και εβασιλευσεν αυτον και εχρισεν αυτον και εκροτησαν τη χειρι και ειπαν ζητω ο βασιλευσ13και ηκουσεν 
γοθολια την φωνην των τρεχοντων του λαου και εισηλθεν προσ τον λαον εισ οικον κυριου14και ειδεν και ιδου 
ο βασιλευσ ειστηκει επι του στυλου κατα το κριµα και οι ωδοι και αι σαλπιγγεσ προσ τον βασιλεα και πασ ο 
λαοσ τησ γησ χαιρων και σαλπιζων εν σαλπιγξιν και διερρηξεν γοθολια τα ιµατια εαυτησ και εβοησεν 
συνδεσµοσ συνδεσµοσ15και ενετειλατο ιωδαε ο ιερευσ τοισ εκατονταρχαισ τοισ επισκοποισ τησ δυναµεωσ 
και ειπεν προσ αυτουσ εξαγαγετε αυτην εσωθεν των σαδηρωθ και ο εισπορευοµενοσ οπισω αυτησ θανατω 
θανατωθησεται ροµφαια οτι ειπεν ο ιερευσ και µη αποθανη εν οικω κυριου16και επεθηκαν αυτη χειρασ και 
εισηλθεν οδον εισοδου των ιππων οικου του βασιλεωσ και απεθανεν εκει17και διεθετο ιωδαε διαθηκην ανα 
µεσον κυριου και ανα µεσον του βασιλεωσ και ανα µεσον του λαου του ειναι εισ λαον τω κυριω και ανα 
µεσον του βασιλεωσ και ανα µεσον του λαου18και εισηλθεν πασ ο λαοσ τησ γησ εισ οικον του βααλ και 
κατεσπασαν αυτον και τα θυσιαστηρια αυτου και τασ εικονασ αυτου συνετριψαν αγαθωσ και τον µατθαν 
τον ιερεα του βααλ απεκτειναν κατα προσωπον των θυσιαστηριων και εθηκεν ο ιερευσ επισκοπουσ εισ τον 
οικον κυριου19και ελαβεν τουσ εκατονταρχουσ και τον χορρι και τον ρασιµ και παντα τον λαον τησ γησ και 
κατηγαγον τον βασιλεα εξ οικου κυριου και εισηλθεν οδον πυλησ των παρατρεχοντων οικου του βασιλεωσ 
και εκαθισαν αυτον επι του θρονου των βασιλεων20και εχαρη πασ ο λαοσ τησ γησ και η πολισ ησυχασεν και 
την γοθολιαν εθανατωσαν εν ροµφαια εν οικω του βασιλεωσ 

Chapter 12
1υιοσ ετων επτα ιωασ εν τω βασιλευειν αυτον2εν ετει εβδοµω τω ιου εβασιλευσεν ιωασ και τεσσαρακοντα ετη 
εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου αβια εκ τησ βηρσαβεε3και εποιησεν ιωασ το ευθεσ 
ενωπιον κυριου πασασ τασ ηµερασ ασ εφωτισεν αυτον ιωδαε ο ιερευσ4πλην των υψηλων ου µετεσταθησαν 
και εκει ετι ο λαοσ εθυσιαζεν και εθυµιων εν τοισ υψηλοισ5και ειπεν ιωασ προσ τουσ ιερεισ παν το αργυριον 
των αγιων το εισοδιαζοµενον εν τω οικω κυριου αργυριον συντιµησεωσ ανηρ αργυριον λαβων συντιµησεωσ 
παν αργυριον ο εαν αναβη επι καρδιαν ανδροσ ενεγκειν εν οικω κυριου6λαβετωσαν εαυτοισ οι ιερεισ ανηρ 
απο τησ πρασεωσ αυτων και αυτοι κρατησουσιν το βεδεκ του οικου εισ παντα ου εαν ευρεθη εκει βεδεκ7και 
εγενηθη εν τω εικοστω και τριτω ετει τω βασιλει ιωασ ουκ εκραταιωσαν οι ιερεισ το βεδεκ του οικου8και 
εκαλεσεν ιωασ ο βασιλευσ ιωδαε τον ιερεα και τουσ ιερεισ και ειπεν προσ αυτουσ τι οτι ουκ εκραταιουτε το 
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βεδεκ του οικου και νυν µη λαβητε αργυριον απο των πρασεων υµων οτι εισ το βεδεκ του οικου δωσετε 
αυτο9και συνεφωνησαν οι ιερεισ του µη λαβειν αργυριον παρα του λαου και του µη ενισχυσαι το βεδεκ του 
οικου10και ελαβεν ιωδαε ο ιερευσ κιβωτον µιαν και ετρησεν τρωγλην επι τησ σανιδοσ αυτησ και εδωκεν 
αυτην παρα ιαµιβιν εν τω οικω ανδροσ οικου κυριου και εδωκαν οι ιερεισ οι φυλασσοντεσ τον σταθµον παν 
το αργυριον το ευρεθεν εν οικω κυριου11και εγενετο ωσ ειδον οτι πολυ το αργυριον εν τη κιβωτω και ανεβη ο 
γραµµατευσ του βασιλεωσ και ο ιερευσ ο µεγασ και εσφιγξαν και ηριθµησαν το αργυριον το ευρεθεν εν οικω 
κυριου12και εδωκαν το αργυριον το ετοιµασθεν επι χειρασ ποιουντων τα εργα των επισκοπων οικου κυριου 
και εξεδοσαν τοισ τεκτοσιν των ξυλων και τοισ οικοδοµοισ τοισ ποιουσιν εν οικω κυριου13και τοισ τειχισταισ 
και τοισ λατοµοισ των λιθων του κτησασθαι ξυλα και λιθουσ λατοµητουσ του κατασχειν το βεδεκ οικου 
κυριου εισ παντα οσα εξωδιασθη επι τον οικον του κραταιωσαι14πλην ου ποιηθησεται οικω κυριου θυραι 
αργυραι ηλοι φιαλαι και σαλπιγγεσ παν σκευοσ χρυσουν και σκευοσ αργυρουν εκ του αργυριου του 
εισενεχθεντοσ εν οικω κυριου15οτι τοισ ποιουσιν τα εργα δωσουσιν αυτο και εκραταιωσαν εν αυτω τον οικον 
κυριου16και ουκ εξελογιζοντο τουσ ανδρασ οισ εδιδουν το αργυριον επι χειρασ αυτων δουναι τοισ ποιουσιν 
τα εργα οτι εν πιστει αυτων ποιουσιν17αργυριον περι αµαρτιασ και αργυριον περι πληµµελειασ ο τι εισηνεχθη 
εν οικω κυριου τοισ ιερευσιν εγενετο18τοτε ανεβη αζαηλ βασιλευσ συριασ και επολεµησεν επι γεθ και 
προκατελαβετο αυτην και εταξεν αζαηλ το προσωπον αυτου αναβηναι επι ιερουσαληµ19και ελαβεν ιωασ 
βασιλευσ ιουδα παντα τα αγια οσα ηγιασεν ιωσαφατ και ιωραµ και οχοζιασ οι πατερεσ αυτου και βασιλεισ 
ιουδα και τα αγια αυτου και παν το χρυσιον το ευρεθεν εν θησαυροισ οικου κυριου και οικου του βασιλεωσ 
και απεστειλεν τω αζαηλ βασιλει συριασ και ανεβη απο ιερουσαληµ20και τα λοιπα των λογων ιωασ και 
παντα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα21και 
ανεστησαν οι δουλοι αυτου και εδησαν παντα συνδεσµον και επαταξαν τον ιωασ εν οικω µαλλω τω εν 
γααλλα22και ιεζιχαρ υιοσ ιεµουαθ και ιεζεβουθ ο υιοσ αυτου σωµηρ οι δουλοι αυτου επαταξαν αυτον και 
απεθανεν και εθαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν αµεσσιασ υιοσ αυτου 
αντ′ αυτου 

Chapter 13
1εν ετει εικοστω και τριτω ετει τω ιωασ υιω οχοζιου βασιλει ιουδα εβασιλευσεν ιωαχασ υιοσ ιου εν σαµαρεια 
επτακαιδεκα ετη2και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου και επορευθη οπισω αµαρτιων ιεροβοαµ υιου 
ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ ουκ απεστη απ′ αυτων3και ωργισθη θυµω κυριοσ εν τω ισραηλ και εδωκεν 
αυτουσ εν χειρι αζαηλ βασιλεωσ συριασ και εν χειρι υιου αδερ υιου αζαηλ πασασ τασ ηµερασ4και εδεηθη 
ιωαχασ του προσωπου κυριου και επηκουσεν αυτου κυριοσ οτι ειδεν την θλιψιν ισραηλ οτι εθλιψεν αυτουσ 
βασιλευσ συριασ5και εδωκεν κυριοσ σωτηριαν τω ισραηλ και εξηλθεν υποκατωθεν χειροσ συριασ και 
εκαθισαν οι υιοι ισραηλ εν τοισ σκηνωµασιν αυτων καθωσ εχθεσ και τριτησ6πλην ουκ απεστησαν απο 
αµαρτιων οικου ιεροβοαµ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ εν αυταισ επορευθησαν και γε το αλσοσ εσταθη εν 
σαµαρεια7οτι ουχ υπελειφθη τω ιωαχασ λαοσ αλλ′ η πεντηκοντα ιππεισ και δεκα αρµατα και δεκα χιλιαδεσ 
πεζων οτι απωλεσεν αυτουσ βασιλευσ συριασ και εθεντο αυτουσ ωσ χουν εισ καταπατησιν8και τα λοιπα των 
λογων ιωαχασ και παντα οσα εποιησεν και αι δυναστειαι αυτου ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των 
ηµερων τοισ βασιλευσιν ισραηλ9και εκοιµηθη ιωαχασ µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον µετα των 
πατερων αυτου εν σαµαρεια και εβασιλευσεν ιωασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου10εν ετει τριακοστω και εβδοµω ετει 
τω ιωασ βασιλει ιουδα εβασιλευσεν ιωασ υιοσ ιωαχασ επι ισραηλ εν σαµαρεια εκκαιδεκα ετη11και εποιησεν 
το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου ουκ απεστη απο πασησ αµαρτιασ ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον 
ισραηλ εν αυταισ επορευθη12και τα λοιπα των λογων ιωασ και παντα οσα εποιησεν και αι δυναστειαι αυτου 
ασ εποιησεν µετα αµεσσιου βασιλεωσ ιουδα ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ 
βασιλευσιν ισραηλ13και εκοιµηθη ιωασ µετα των πατερων αυτου και ιεροβοαµ εκαθισεν επι του θρονου 
αυτου εν σαµαρεια µετα των υιων ισραηλ14και ελισαιε ηρρωστησεν την αρρωστιαν αυτου δι′ ην απεθανεν 
και κατεβη προσ αυτον ιωασ βασιλευσ ισραηλ και εκλαυσεν επι προσωπου αυτου και ειπεν πατερ πατερ 
αρµα ισραηλ και ιππευσ αυτου15και ειπεν αυτω ελισαιε λαβε τοξον και βελη και ελαβεν προσ αυτον τοξον 
και βελη16και ειπεν τω βασιλει επιβιβασον την χειρα σου επι το τοξον και επεβιβασεν ιωασ την χειρα αυτου 
επι το τοξον και επεθηκεν ελισαιε τασ χειρασ αυτου επι τασ χειρασ του βασιλεωσ17και ειπεν ανοιξον την 
θυριδα κατ′ ανατολασ και ηνοιξεν και ειπεν ελισαιε τοξευσον και ετοξευσεν και ειπεν βελοσ σωτηριασ τω 
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κυριω και βελοσ σωτηριασ εν συρια και παταξεισ την συριαν εν αφεκ εωσ συντελειασ18και ειπεν αυτω 
ελισαιε λαβε τοξα και ελαβεν και ειπεν τω βασιλει ισραηλ παταξον εισ την γην και επαταξεν ο βασιλευσ τρισ 
και εστη19και ελυπηθη επ′ αυτω ο ανθρωποσ του θεου και ειπεν ει επαταξασ πεντακισ η εξακισ τοτε αν 
επαταξασ την συριαν εωσ συντελειασ και νυν τρισ παταξεισ την συριαν20και απεθανεν ελισαιε και εθαψαν 
αυτον και µονοζωνοι µωαβ ηλθον εν τη γη ελθοντοσ του ενιαυτου21και εγενετο αυτων θαπτοντων τον ανδρα 
και ιδου ειδον τον µονοζωνον και ερριψαν τον ανδρα εν τω ταφω ελισαιε και επορευθη και ηψατο των οστεων 
ελισαιε και εζησεν και ανεστη επι τουσ ποδασ αυτου22και αζαηλ εξεθλιψεν τον ισραηλ πασασ τασ ηµερασ 
ιωαχασ23και ηλεησεν κυριοσ αυτουσ και οικτιρησεν αυτουσ και επεβλεψεν προσ αυτουσ δια την διαθηκην 
αυτου την µετα αβρααµ και ισαακ και ιακωβ και ουκ ηθελησεν κυριοσ διαφθειραι αυτουσ και ουκ απερριψεν 
αυτουσ απο του προσωπου αυτου24και απεθανεν αζαηλ βασιλευσ συριασ και εβασιλευσεν υιοσ αδερ υιοσ 
αυτου αντ′ αυτου25και επεστρεψεν ιωασ υιοσ ιωαχασ και ελαβεν τασ πολεισ εκ χειροσ υιου αδερ υιου αζαηλ 
ασ ελαβεν εκ χειροσ ιωαχασ του πατροσ αυτου εν τω πολεµω τρισ επαταξεν αυτον ιωασ και επεστρεψεν τασ 
πολεισ ισραηλ 

Chapter 14
1εν ετει δευτερω τω ιωασ υιω ιωαχασ βασιλει ισραηλ και εβασιλευσεν αµεσσιασ υιοσ ιωασ βασιλευσ 
ιουδα2υιοσ εικοσι και πεντε ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και εικοσι και εννεα ετη εβασιλευσεν εν 
ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου ιωαδιν εξ ιερουσαληµ3και εποιησεν το ευθεσ εν οφθαλµοισ κυριου 
πλην ουχ ωσ δαυιδ ο πατηρ αυτου κατα παντα οσα εποιησεν ιωασ ο πατηρ αυτου εποιησεν4πλην τα υψηλα 
ουκ εξηρεν ετι ο λαοσ εθυσιαζεν και εθυµιων εν τοισ υψηλοισ5και εγενετο οτε κατισχυσεν η βασιλεια εν χειρι 
αυτου και επαταξεν τουσ δουλουσ αυτου τουσ παταξαντασ τον πατερα αυτου6και τουσ υιουσ των 
παταξαντων ουκ εθανατωσεν καθωσ γεγραπται εν βιβλιω νοµων µωυση ωσ ενετειλατο κυριοσ λεγων ουκ 
αποθανουνται πατερεσ υπερ υιων και υιοι ουκ αποθανουνται υπερ πατερων οτι αλλ′ η εκαστοσ εν ταισ 
αµαρτιαισ αυτου αποθανειται7αυτοσ επαταξεν τον εδωµ εν γαιµελε δεκα χιλιαδασ και συνελαβε την πετραν 
εν τω πολεµω και εκαλεσεν το ονοµα αυτησ καθοηλ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ8τοτε απεστειλεν αµεσσιασ 
αγγελουσ προσ ιωασ υιον ιωαχασ υιου ιου βασιλεωσ ισραηλ λεγων δευρο οφθωµεν προσωποισ9και απεστειλεν 
ιωασ βασιλευσ ισραηλ προσ αµεσσιαν βασιλεα ιουδα λεγων ο ακαν ο εν τω λιβανω απεστειλεν προσ την 
κεδρον την εν τω λιβανω λεγων δοσ την θυγατερα σου τω υιω µου εισ γυναικα και διηλθον τα θηρια του αγρου 
τα εν τω λιβανω και συνεπατησαν τον ακανα10τυπτων επαταξασ την ιδουµαιαν και επηρεν σε η καρδια σου 
ενδοξασθητι καθηµενοσ εν τω οικω σου και ινα τι εριζεισ εν κακια σου και πεση συ και ιουδασ µετα σου11και 
ουκ ηκουσεν αµεσσιασ και ανεβη ο βασιλευσ ισραηλ και ωφθησαν προσωποισ αυτοσ και αµεσσιασ 
βασιλευσ ιουδα εν βαιθσαµυσ τη του ιουδα12και επταισεν ιουδασ απο προσωπου ισραηλ και εφυγεν ανηρ εισ 
το σκηνωµα αυτου13και τον αµεσσιαν υιον ιωασ υιου οχοζιου βασιλεα ιουδα συνελαβεν ιωασ υιοσ ιωαχασ 
βασιλευσ ισραηλ εν βαιθσαµυσ και ηλθεν εισ ιερουσαληµ και καθειλεν εν τω τειχει ιερουσαληµ εν τη πυλη 
εφραιµ εωσ πυλησ τησ γωνιασ τετρακοσιουσ πηχεισ14και ελαβεν το χρυσιον και το αργυριον και παντα τα 
σκευη τα ευρεθεντα εν οικω κυριου και εν θησαυροισ οικου του βασιλεωσ και τουσ υιουσ των συµµιξεων και 
απεστρεψεν εισ σαµαρειαν15και τα λοιπα των λογων ιωασ οσα εποιησεν εν δυναστεια αυτου α επολεµησεν 
µετα αµεσσιου βασιλεωσ ιουδα ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν 
ισραηλ16και εκοιµηθη ιωασ µετα των πατερων αυτου και εταφη εν σαµαρεια µετα των βασιλεων ισραηλ και 
εβασιλευσεν ιεροβοαµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου17και εζησεν αµεσσιασ υιοσ ιωασ βασιλευσ ιουδα µετα το 
αποθανειν ιωασ υιον ιωαχασ βασιλεα ισραηλ πεντεκαιδεκα ετη18και τα λοιπα των λογων αµεσσιου και παντα 
α εποιησεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα19και συνεστραφησαν 
επ′ αυτον συστρεµµα εν ιερουσαληµ και εφυγεν εισ λαχισ και απεστειλαν οπισω αυτου εισ λαχισ και 
εθανατωσαν αυτον εκει20και ηραν αυτον εφ′ ιππων και εταφη εν ιερουσαληµ µετα των πατερων αυτου εν 
πολει δαυιδ21και ελαβεν πασ ο λαοσ ιουδα τον αζαριαν και αυτοσ υιοσ εκκαιδεκα ετων και εβασιλευσαν 
αυτον αντι του πατροσ αυτου αµεσσιου22αυτοσ ωκοδοµησεν την αιλωθ και επεστρεψεν αυτην τω ιουδα µετα 
το κοιµηθηναι τον βασιλεα µετα των πατερων αυτου23εν ετει πεντεκαιδεκατω του αµεσσιου υιου ιωασ 
βασιλεωσ ιουδα εβασιλευσεν ιεροβοαµ υιοσ ιωασ επι ισραηλ εν σαµαρεια τεσσαρακοντα και εν ετοσ24και 
εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου ουκ απεστη απο πασων αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν 
τον ισραηλ25αυτοσ απεστησεν το οριον ισραηλ απο εισοδου αιµαθ εωσ τησ θαλασσησ τησ αραβα κατα το 
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ρηµα κυριου θεου ισραηλ ο ελαλησεν εν χειρι δουλου αυτου ιωνα υιου αµαθι του προφητου του εκ 
γεθχοβερ26οτι ειδεν κυριοσ την ταπεινωσιν ισραηλ πικραν σφοδρα και ολιγοστουσ συνεχοµενουσ και 
εσπανισµενουσ και εγκαταλελειµµενουσ και ουκ ην ο βοηθων τω ισραηλ27και ουκ ελαλησεν κυριοσ 
εξαλειψαι το σπερµα ισραηλ υποκατωθεν του ουρανου και εσωσεν αυτουσ δια χειροσ ιεροβοαµ υιου 
ιωασ28και τα λοιπα των λογων ιεροβοαµ και παντα οσα εποιησεν και αι δυναστειαι αυτου οσα επολεµησεν 
και οσα επεστρεψεν την δαµασκον και την αιµαθ τω ιουδα εν ισραηλ ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω 
λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ισραηλ29και εκοιµηθη ιεροβοαµ µετα των πατερων αυτου µετα βασιλεων 
ισραηλ και εβασιλευσεν αζαριασ υιοσ αµεσσιου αντι του πατροσ αυτου 

Chapter 15
1εν ετει εικοστω και εβδοµω τω ιεροβοαµ βασιλει ισραηλ εβασιλευσεν αζαριασ υιοσ αµεσσιου βασιλεωσ 
ιουδα2υιοσ εκκαιδεκα ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και πεντηκοντα και δυο ετη εβασιλευσεν εν 
ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου χαλια εξ ιερουσαληµ3και εποιησεν το ευθεσ εν οφθαλµοισ κυριου 
κατα παντα οσα εποιησεν αµεσσιασ ο πατηρ αυτου4πλην των υψηλων ουκ εξηρεν ετι ο λαοσ εθυσιαζεν και 
εθυµιων εν τοισ υψηλοισ5και ηψατο κυριοσ του βασιλεωσ και ην λελεπρωµενοσ εωσ ηµερασ θανατου αυτου 
και εβασιλευσεν εν οικω αφφουσωθ και ιωαθαµ υιοσ του βασιλεωσ επι τω οικω κρινων τον λαον τησ γησ6και 
τα λοιπα των λογων αζαριου και παντα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιου λογων των 
ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα7και εκοιµηθη αζαριασ µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον µετα των 
πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ιωαθαµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου8εν ετει τριακοστω και ογδοω 
τω αζαρια βασιλει ιουδα εβασιλευσεν ζαχαριασ υιοσ ιεροβοαµ επι ισραηλ εν σαµαρεια εξαµηνον9και 
εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου καθα εποιησαν οι πατερεσ αυτου ουκ απεστη απο αµαρτιων 
ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ10και συνεστραφησαν επ′ αυτον σελλουµ υιοσ ιαβισ και 
κεβλααµ και επαταξαν αυτον και εθανατωσαν αυτον και σελλουµ εβασιλευσεν αντ′ αυτου11και τα λοιπα των 
λογων ζαχαριου ιδου εστιν γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ισραηλ12ο λογοσ 
κυριου ον ελαλησεν προσ ιου λεγων υιοι τεταρτοι καθησονται σοι επι θρονου ισραηλ και εγενετο ουτωσ13και 
σελλουµ υιοσ ιαβισ εβασιλευσεν και εν ετει τριακοστω και ενατω αζαρια βασιλει ιουδα εβασιλευσεν 
σελλουµ µηνα ηµερων εν σαµαρεια14και ανεβη µαναηµ υιοσ γαδδι εκ θαρσιλα και ηλθεν εισ σαµαρειαν και 
επαταξεν τον σελλουµ υιον ιαβισ εν σαµαρεια και εθανατωσεν αυτον15και τα λοιπα των λογων σελλουµ και η 
συστροφη αυτου ην συνεστραφη ιδου εισιν γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν 
ισραηλ16τοτε επαταξεν µαναηµ την θερσα και παντα τα εν αυτη και τα ορια αυτησ απο θερσα οτι ουκ 
ηνοιξαν αυτω και επαταξεν αυτην και τασ εν γαστρι εχουσασ ανερρηξεν17εν ετει τριακοστω και ενατω 
αζαρια βασιλει ιουδα και εβασιλευσεν µαναηµ υιοσ γαδδι επι ισραηλ δεκα ετη εν σαµαρεια18και εποιησεν το 
πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου ουκ απεστη απο πασων αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον 
ισραηλ19εν ταισ ηµεραισ αυτου ανεβη φουλ βασιλευσ ασσυριων επι την γην και µαναηµ εδωκεν τω φουλ 
χιλια ταλαντα αργυριου ειναι την χειρα αυτου µετ′ αυτου20και εξηνεγκεν µαναηµ το αργυριον επι τον ισραηλ 
επι παν δυνατον ισχυι δουναι τω βασιλει των ασσυριων πεντηκοντα σικλουσ τω ανδρι τω ενι και απεστρεψεν 
βασιλευσ ασσυριων και ουκ εστη εκει εν τη γη21και τα λοιπα των λογων µαναηµ και παντα οσα εποιησεν ουκ 
ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ισραηλ22και εκοιµηθη µαναηµ µετα 
των πατερων αυτου και εβασιλευσεν φακει+ασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου23εν ετει πεντηκοστω του αζαριου 
βασιλεωσ ιουδα εβασιλευσεν φακει+ασ υιοσ µαναηµ επι ισραηλ εν σαµαρεια δυο ετη24και εποιησεν το 
πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου ουκ απεστη απο αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ25και 
συνεστραφη επ′ αυτον φακεε υιοσ ροµελιου ο τριστατησ αυτου και επαταξεν αυτον εν σαµαρεια εναντιον 
οικου του βασιλεωσ µετα του αργοβ και µετα του αρια και µετ′ αυτου πεντηκοντα ανδρεσ απο των 
τετρακοσιων και εθανατωσεν αυτον και εβασιλευσεν αντ′ αυτου26και τα λοιπα των λογων φακει+ου και 
παντα οσα εποιησεν ιδου εισιν γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ισραηλ27εν ετει 
πεντηκοστω και δευτερω του αζαριου βασιλεωσ ιουδα εβασιλευσεν φακεε υιοσ ροµελιου επι ισραηλ εν 
σαµαρεια εικοσι ετη28και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου ουκ απεστη απο πασων αµαρτιων 
ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ29εν ταισ ηµεραισ φακεε βασιλεωσ ισραηλ ηλθεν 
θαγλαθφελλασαρ βασιλευσ ασσυριων και ελαβεν την αιν και την αβελβαιθαµααχα και την ιανωχ και την 
κενεζ και την ασωρ και την γαλααδ και την γαλιλαιαν πασαν γην νεφθαλι και απωκισεν αυτουσ εισ 
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ασσυριουσ30και συνεστρεψεν συστρεµµα ωσηε υιοσ ηλα επι φακεε υιον ροµελιου και επαταξεν αυτον και 
εθανατωσεν αυτον και εβασιλευσεν αντ′ αυτου εν ετει εικοστω ιωαθαµ υιου αζαριου31και τα λοιπα των 
λογων φακεε και παντα οσα εποιησεν ιδου εστιν γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν 
ισραηλ32εν ετει δευτερω φακεε υιου ροµελιου βασιλεωσ ισραηλ εβασιλευσεν ιωαθαµ υιοσ αζαριου βασιλεωσ 
ιουδα33υιοσ εικοσι και πεντε ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και εκκαιδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ 
και ονοµα τησ µητροσ αυτου ιερουσα θυγατηρ σαδωκ34και εποιησεν το ευθεσ εν οφθαλµοισ κυριου κατα 
παντα οσα εποιησεν οζιασ ο πατηρ αυτου35πλην τα υψηλα ουκ εξηρεν ετι ο λαοσ εθυσιαζεν και εθυµια εν 
τοισ υψηλοισ αυτοσ ωκοδοµησεν την πυλην οικου κυριου την επανω36και τα λοιπα των λογων ιωαθαµ και 
παντα οσα εποιησεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα37εν ταισ 
ηµεραισ εκειναισ ηρξατο κυριοσ εξαποστελλειν εν ιουδα τον ραασσων βασιλεα συριασ και τον φακεε υιον 
ροµελιου38και εκοιµηθη ιωαθαµ µετα των πατερων αυτου και εταφη µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ 
του πατροσ αυτου και εβασιλευσεν αχαζ υιοσ αυτου αντ′ αυτου 

Chapter 16
1εν ετει επτακαιδεκατω φακεε υιου ροµελιου εβασιλευσεν αχαζ υιοσ ιωαθαµ βασιλεωσ ιουδα2υιοσ εικοσι 
ετων ην αχαζ εν τω βασιλευειν αυτον και εκκαιδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ουκ εποιησεν το 
ευθεσ εν οφθαλµοισ κυριου θεου αυτου πιστωσ ωσ δαυιδ ο πατηρ αυτου3και επορευθη εν οδω ιεροβοαµ υιου 
ναβατ βασιλεωσ ισραηλ και γε τον υιον αυτου διηγεν εν πυρι κατα τα βδελυγµατα των εθνων ων εξηρεν 
κυριοσ απο προσωπου των υιων ισραηλ4και εθυσιαζεν και εθυµια εν τοισ υψηλοισ και επι των βουνων και 
υποκατω παντοσ ξυλου αλσωδουσ5τοτε ανεβη ραασσων βασιλευσ συριασ και φακεε υιοσ ροµελιου βασιλευσ 
ισραηλ εισ ιερουσαληµ εισ πολεµον και επολιορκουν επι αχαζ και ουκ εδυναντο πολεµειν6εν τω καιρω εκεινω 
επεστρεψεν ραασσων βασιλευσ συριασ την αιλαθ τη συρια και εξεβαλεν τουσ ιουδαιουσ εξ αιλαθ και 
ιδουµαιοι ηλθον εισ αιλαθ και κατωκησαν εκει εωσ τησ ηµερασ ταυτησ7και απεστειλεν αχαζ αγγελουσ προσ 
θαγλαθφελλασαρ βασιλεα ασσυριων λεγων δουλοσ σου και υιοσ σου εγω αναβηθι και σωσον µε εκ χειροσ 
βασιλεωσ συριασ και εκ χειροσ βασιλεωσ ισραηλ των επανισταµενων επ′ εµε8και ελαβεν αχαζ το αργυριον 
και το χρυσιον το ευρεθεν εν θησαυροισ οικου κυριου και οικου του βασιλεωσ και απεστειλεν τω βασιλει 
δωρα9και ηκουσεν αυτου βασιλευσ ασσυριων και ανεβη βασιλευσ ασσυριων εισ δαµασκον και συνελαβεν 
αυτην και απωκισεν αυτην και τον ραασσων εθανατωσεν10και επορευθη βασιλευσ αχαζ εισ απαντην τω 
θαγλαθφελλασαρ βασιλει ασσυριων εισ δαµασκον και ειδεν το θυσιαστηριον εν δαµασκω και απεστειλεν ο 
βασιλευσ αχαζ προσ ουριαν τον ιερεα το οµοιωµα του θυσιαστηριου και τον ρυθµον αυτου εισ πασαν 
ποιησιν αυτου11και ωκοδοµησεν ουριασ ο ιερευσ το θυσιαστηριον κατα παντα οσα απεστειλεν ο βασιλευσ 
αχαζ εκ δαµασκου12και ειδεν ο βασιλευσ το θυσιαστηριον και ανεβη επ′ αυτο13και εθυµιασεν την 
ολοκαυτωσιν αυτου και την θυσιαν αυτου και την σπονδην αυτου και προσεχεεν το αιµα των ειρηνικων των 
αυτου επι το θυσιαστηριον14και το θυσιαστηριον το χαλκουν το απεναντι κυριου και προσηγαγεν απο 
προσωπου του οικου κυριου απο του ανα µεσον του θυσιαστηριου και απο του ανα µεσον του οικου κυριου 
και εδωκεν αυτο επι µηρον του θυσιαστηριου κατα βορραν15και ενετειλατο ο βασιλευσ αχαζ τω ουρια τω 
ιερει λεγων επι το θυσιαστηριον το µεγα προσφερε την ολοκαυτωσιν την πρωινην και την θυσιαν την 
εσπερινην και την ολοκαυτωσιν του βασιλεωσ και την θυσιαν αυτου και την ολοκαυτωσιν παντοσ του λαου 
και την θυσιαν αυτων και την σπονδην αυτων και παν αιµα ολοκαυτωσεωσ και παν αιµα θυσιασ επ′ αυτο 
προσχεεισ και το θυσιαστηριον το χαλκουν εσται µοι εισ το πρωι16και εποιησεν ουριασ ο ιερευσ κατα παντα 
οσα ενετειλατο αυτω ο βασιλευσ αχαζ17και συνεκοψεν ο βασιλευσ αχαζ τα συγκλεισµατα των µεχωνωθ και 
µετηρεν απ′ αυτων τον λουτηρα και την θαλασσαν καθειλεν απο των βοων των χαλκων των υποκατω αυτησ 
και εδωκεν αυτην επι βασιν λιθινην18και τον θεµελιον τησ καθεδρασ ωκοδοµησεν εν οικω κυριου και την 
εισοδον του βασιλεωσ την εξω επεστρεψεν εν οικω κυριου απο προσωπου βασιλεωσ ασσυριων19και τα λοιπα 
των λογων αχαζ οσα εποιησεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν 
ιουδα20και εκοιµηθη αχαζ µετα των πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν εζεκιασ υιοσ 
αυτου αντ′ αυτου 

Chapter 17
1εν ετει δωδεκατω τω αχαζ βασιλει ιουδα εβασιλευσεν ωσηε υιοσ ηλα εν σαµαρεια επι ισραηλ εννεα ετη2και 
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εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου πλην ουχ ωσ οι βασιλεισ ισραηλ οι ησαν εµπροσθεν αυτου3επ′ 
αυτον ανεβη σαλαµανασαρ βασιλευσ ασσυριων και εγενηθη αυτω ωσηε δουλοσ και επεστρεψεν αυτω 
µαναα4και ευρεν βασιλευσ ασσυριων εν τω ωσηε αδικιαν οτι απεστειλεν αγγελουσ προσ σηγωρ βασιλεα 
αιγυπτου και ουκ ηνεγκεν µαναα τω βασιλει ασσυριων εν τω ενιαυτω εκεινω και επολιορκησεν αυτον ο 
βασιλευσ ασσυριων και εδησεν αυτον εν οικω φυλακησ5και ανεβη ο βασιλευσ ασσυριων εν παση τη γη και 
ανεβη εισ σαµαρειαν και επολιορκησεν επ′ αυτην τρια ετη6εν ετει ενατω ωσηε συνελαβεν βασιλευσ 
ασσυριων την σαµαρειαν και απωκισεν τον ισραηλ εισ ασσυριουσ και κατωκισεν αυτουσ εν αλαε και εν 
αβωρ ποταµοισ γωζαν και ορη µηδων7και εγενετο οτι ηµαρτον οι υιοι ισραηλ τω κυριω θεω αυτων τω 
αναγαγοντι αυτουσ εκ γησ αιγυπτου υποκατωθεν χειροσ φαραω βασιλεωσ αιγυπτου και εφοβηθησαν θεουσ 
ετερουσ8και επορευθησαν τοισ δικαιωµασιν των εθνων ων εξηρεν κυριοσ απο προσωπου υιων ισραηλ και οι 
βασιλεισ ισραηλ οσοι εποιησαν9και οσοι ηµφιεσαντο οι υιοι ισραηλ λογουσ ουχ ουτωσ κατα κυριου θεου 
αυτων και ωκοδοµησαν εαυτοισ υψηλα εν πασαισ ταισ πολεσιν αυτων απο πυργου φυλασσοντων εωσ πολεωσ 
οχυρασ10και εστηλωσαν εαυτοισ στηλασ και αλση επι παντι βουνω υψηλω και υποκατω παντοσ ξυλου 
αλσωδουσ11και εθυµιασαν εκει εν πασιν υψηλοισ καθωσ τα εθνη α απωκισεν κυριοσ εκ προσωπου αυτων και 
εποιησαν κοινωνουσ και εχαραξαν του παροργισαι τον κυριον12και ελατρευσαν τοισ ειδωλοισ οισ ειπεν 
κυριοσ αυτοισ ου ποιησετε το ρηµα τουτο κυριω13και διεµαρτυρατο κυριοσ εν τω ισραηλ και εν τω ιουδα εν 
χειρι παντων των προφητων αυτου παντοσ ορωντοσ λεγων αποστραφητε απο των οδων υµων των πονηρων και 
φυλαξατε τασ εντολασ µου και τα δικαιωµατα µου και παντα τον νοµον ον ενετειλαµην τοισ πατρασιν υµων 
οσα απεστειλα αυτοισ εν χειρι των δουλων µου των προφητων14και ουκ ηκουσαν και εσκληρυναν τον νωτον 
αυτων υπερ τον νωτον των πατερων αυτων15και τα µαρτυρια αυτου οσα διεµαρτυρατο αυτοισ ουκ εφυλαξαν 
και επορευθησαν οπισω των µαταιων και εµαταιωθησαν και οπισω των εθνων των περικυκλω αυτων ων 
ενετειλατο αυτοισ του µη ποιησαι κατα ταυτα16εγκατελιπον τασ εντολασ κυριου θεου αυτων και εποιησαν 
εαυτοισ χωνευµα δυο δαµαλεισ και εποιησαν αλση και προσεκυνησαν παση τη δυναµει του ουρανου και 
ελατρευσαν τω βααλ17και διηγον τουσ υιουσ αυτων και τασ θυγατερασ αυτων εν πυρι και εµαντευοντο 
µαντειασ και οιωνιζοντο και επραθησαν του ποιησαι το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου παροργισαι 
αυτον18και εθυµωθη κυριοσ σφοδρα εν τω ισραηλ και απεστησεν αυτουσ απο του προσωπου αυτου και ουχ 
υπελειφθη πλην φυλη ιουδα µονωτατη19και γε ιουδασ ουκ εφυλαξεν τασ εντολασ κυριου του θεου αυτων και 
επορευθησαν εν τοισ δικαιωµασιν ισραηλ οισ εποιησαν20και απεωσαντο τον κυριον εν παντι σπερµατι 
ισραηλ και εσαλευσεν αυτουσ και εδωκεν αυτουσ εν χειρι διαρπαζοντων αυτουσ εωσ ου απερριψεν αυτουσ 
απο προσωπου αυτου21οτι πλην ισραηλ επανωθεν οικου δαυιδ και εβασιλευσαν τον ιεροβοαµ υιον ναβατ και 
εξεωσεν ιεροβοαµ τον ισραηλ εξοπισθεν κυριου και εξηµαρτεν αυτουσ αµαρτιαν µεγαλην22και επορευθησαν 
οι υιοι ισραηλ εν παση αµαρτια ιεροβοαµ η εποιησεν ουκ απεστησαν απ′ αυτησ23εωσ ου µετεστησεν κυριοσ 
τον ισραηλ απο προσωπου αυτου καθωσ ελαλησεν κυριοσ εν χειρι παντων των δουλων αυτου των προφητων 
και απωκισθη ισραηλ επανωθεν τησ γησ αυτου εισ ασσυριουσ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ24και ηγαγεν βασιλευσ 
ασσυριων εκ βαβυλωνοσ τον εκ χουνθα και απο αια και απο αιµαθ και σεπφαρουαιν και κατωκισθησαν εν 
πολεσιν σαµαρειασ αντι των υιων ισραηλ και εκληρονοµησαν την σαµαρειαν και κατωκησαν εν ταισ 
πολεσιν αυτησ25και εγενετο εν αρχη τησ καθεδρασ αυτων ουκ εφοβηθησαν τον κυριον και απεστειλεν κυριοσ 
εν αυτοισ τουσ λεοντασ και ησαν αποκτεννοντεσ εν αυτοισ26και ειπον τω βασιλει ασσυριων λεγοντεσ τα εθνη 
α απωκισασ και αντεκαθισασ εν πολεσιν σαµαρειασ ουκ εγνωσαν το κριµα του θεου τησ γησ και απεστειλεν 
εισ αυτουσ τουσ λεοντασ και ιδου εισιν θανατουντεσ αυτουσ καθοτι ουκ οιδασιν το κριµα του θεου τησ 
γησ27και ενετειλατο ο βασιλευσ ασσυριων λεγων απαγετε εκειθεν και πορευεσθωσαν και κατοικειτωσαν εκει 
και φωτιουσιν αυτουσ το κριµα του θεου τησ γησ28και ηγαγον ενα των ιερεων ων απωκισαν απο σαµαρειασ 
και εκαθισεν εν βαιθηλ και ην φωτιζων αυτουσ πωσ φοβηθωσιν τον κυριον29και ησαν ποιουντεσ εθνη εθνη 
θεουσ αυτων και εθηκαν εν οικω των υψηλων ων εποιησαν οι σαµαριται εθνη εν ταισ πολεσιν αυτων εν αισ 
κατωκουν εν αυταισ30και οι ανδρεσ βαβυλωνοσ εποιησαν την σοκχωθβαινιθ και οι ανδρεσ χουθ εποιησαν 
την νηριγελ και οι ανδρεσ αιµαθ εποιησαν την ασιµαθ31και οι ευαιοι εποιησαν την εβλαζερ και την θαρθακ 
και οι σεπφαρουαιν κατεκαιον τουσ υιουσ αυτων εν πυρι τω αδραµελεχ και ανηµελεχ θεοισ 
σεπφαρουαιν32και ησαν φοβουµενοι τον κυριον και κατωκισαν τα βδελυγµατα αυτων εν τοισ οικοισ των 
υψηλων α εποιησαν εν σαµαρεια εθνοσ εθνοσ εν πολει εν η κατωκουν εν αυτη και ησαν φοβουµενοι τον 
κυριον και εποιησαν εαυτοισ ιερεισ των υψηλων και εποιησαν εαυτοισ εν οικω των υψηλων33τον κυριον 
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εφοβουντο και τοισ θεοισ αυτων ελατρευον κατα το κριµα των εθνων οθεν απωκισεν αυτουσ εκειθεν34εωσ τησ 
ηµερασ ταυτησ αυτοι εποιουν κατα το κριµα αυτων αυτοι φοβουνται και αυτοι ποιουσιν κατα τα δικαιωµατα 
αυτων και κατα την κρισιν αυτων και κατα τον νοµον και κατα την εντολην ην ενετειλατο κυριοσ τοισ υιοισ 
ιακωβ ου εθηκεν το ονοµα αυτου ισραηλ35και διεθετο κυριοσ µετ′ αυτων διαθηκην και ενετειλατο αυτοισ 
λεγων ου φοβηθησεσθε θεουσ ετερουσ και ου προσκυνησετε αυτοισ και ου λατρευσετε αυτοισ και ου 
θυσιασετε αυτοισ36οτι αλλ′ η τω κυριω οσ ανηγαγεν υµασ εκ γησ αιγυπτου εν ισχυι µεγαλη και εν βραχιονι 
υψηλω αυτον φοβηθησεσθε και αυτω προσκυνησετε και αυτω θυσετε37και τα δικαιωµατα και τα κριµατα και 
τον νοµον και τασ εντολασ ασ εγραψεν υµιν φυλασσεσθε ποιειν πασασ τασ ηµερασ και ου φοβηθησεσθε 
θεουσ ετερουσ38και την διαθηκην ην διεθετο µεθ′ υµων ουκ επιλησεσθε και ου φοβηθησεσθε θεουσ 
ετερουσ39οτι αλλ′ η τον κυριον θεον υµων φοβηθησεσθε και αυτοσ εξελειται υµασ εκ παντων των εχθρων 
υµων40και ουκ ακουσεσθε επι τω κριµατι αυτων ο αυτοι ποιουσιν41και ησαν τα εθνη ταυτα φοβουµενοι τον 
κυριον και τοισ γλυπτοισ αυτων ησαν δουλευοντεσ και γε οι υιοι και οι υιοι των υιων αυτων καθα εποιησαν 
οι πατερεσ αυτων ποιουσιν εωσ τησ ηµερασ ταυτησ 

Chapter 18
1και εγενετο εν ετει τριτω τω ωσηε υιω ηλα βασιλει ισραηλ εβασιλευσεν εζεκιασ υιοσ αχαζ βασιλεωσ 
ιουδα2υιοσ εικοσι και πεντε ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και εικοσι και εννεα ετη εβασιλευσεν εν 
ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αβου θυγατηρ ζαχαριου3και εποιησεν το ευθεσ εν οφθαλµοισ κυριου 
κατα παντα οσα εποιησεν δαυιδ ο πατηρ αυτου4αυτοσ εξηρεν τα υψηλα και συνετριψεν πασασ τασ στηλασ 
και εξωλεθρευσεν τα αλση και τον οφιν τον χαλκουν ον εποιησεν µωυσησ οτι εωσ των ηµερων εκεινων ησαν 
οι υιοι ισραηλ θυµιωντεσ αυτω και εκαλεσεν αυτον νεεσθαν5εν κυριω θεω ισραηλ ηλπισεν και µετ′ αυτον ουκ 
εγενηθη οµοιοσ αυτω εν βασιλευσιν ιουδα και εν τοισ γενοµενοισ εµπροσθεν αυτου6και εκολληθη τω κυριω 
ουκ απεστη οπισθεν αυτου και εφυλαξεν τασ εντολασ αυτου οσασ ενετειλατο µωυση7και ην κυριοσ µετ′ 
αυτου εν πασιν οισ εποιει συνηκεν και ηθετησεν εν τω βασιλει ασσυριων και ουκ εδουλευσεν αυτω8αυτοσ 
επαταξεν τουσ αλλοφυλουσ εωσ γαζησ και εωσ οριου αυτησ απο πυργου φυλασσοντων και εωσ πολεωσ 
οχυρασ9και εγενετο εν τω ετει τω τεταρτω βασιλει εζεκια αυτοσ ενιαυτοσ ο εβδοµοσ τω ωσηε υιω ηλα βασιλει 
ισραηλ ανεβη σαλαµανασσαρ βασιλευσ ασσυριων επι σαµαρειαν και επολιορκει επ′ αυτην10και κατελαβετο 
αυτην απο τελουσ τριων ετων εν ετει εκτω τω εζεκια αυτοσ ενιαυτοσ ενατοσ τω ωσηε βασιλει ισραηλ και 
συνεληµφθη σαµαρεια11και απωκισεν βασιλευσ ασσυριων την σαµαρειαν εισ ασσυριουσ και εθηκεν αυτουσ 
εν αλαε και εν αβωρ ποταµω γωζαν και ορη µηδων12ανθ′ ων οτι ουκ ηκουσαν τησ φωνησ κυριου θεου αυτων 
και παρεβησαν την διαθηκην αυτου παντα οσα ενετειλατο µωυσησ ο δουλοσ κυριου και ουκ ηκουσαν και 
ουκ εποιησαν13και τω τεσσαρεσκαιδεκατω ετει βασιλει εζεκιου ανεβη σενναχηριµ βασιλευσ ασσυριων επι 
τασ πολεισ ιουδα τασ οχυρασ και συνελαβεν αυτασ14και απεστειλεν εζεκιασ βασιλευσ ιουδα αγγελουσ προσ 
βασιλεα ασσυριων εισ λαχισ λεγων ηµαρτηκα αποστραφητι απ′ εµου ο εαν επιθησ επ′ εµε βαστασω και 
επεθηκεν ο βασιλευσ ασσυριων επι εζεκιαν βασιλεα ιουδα τριακοσια ταλαντα αργυριου και τριακοντα 
ταλαντα χρυσιου15και εδωκεν εζεκιασ παν το αργυριον το ευρεθεν εν οικω κυριου και εν θησαυροισ οικου 
του βασιλεωσ16εν τω καιρω εκεινω συνεκοψεν εζεκιασ τασ θυρασ ναου κυριου και τα εστηριγµενα α 
εχρυσωσεν εζεκιασ βασιλευσ ιουδα και εδωκεν αυτα βασιλει ασσυριων17και απεστειλεν βασιλευσ ασσυριων 
τον θαρθαν και τον ραφισ και τον ραψακην εκ λαχισ προσ τον βασιλεα εζεκιαν εν δυναµει βαρεια επι 
ιερουσαληµ και ανεβησαν και ηλθον εισ ιερουσαληµ και εστησαν εν τω υδραγωγω τησ κολυµβηθρασ τησ 
ανω η εστιν εν τη οδω του αγρου του γναφεωσ18και εβοησαν προσ εζεκιαν και εξηλθον προσ αυτον ελιακιµ 
υιοσ χελκιου ο οικονοµοσ και σοµνασ ο γραµµατευσ και ιωασ υιοσ ασαφ ο αναµιµνησκων19και ειπεν προσ 
αυτουσ ραψακησ ειπατε δη προσ εζεκιαν ταδε λεγει ο βασιλευσ ο µεγασ βασιλευσ ασσυριων τισ η πεποιθησισ 
αυτη ην πεποιθασ20ειπασ πλην λογοι χειλεων βουλη και δυναµισ εισ πολεµον νυν ουν τινι πεποιθωσ 
ηθετησασ εν εµοι21νυν ιδου πεποιθασ σαυτω επι την ραβδον την καλαµινην την τεθλασµενην ταυτην επ′ 
αιγυπτον οσ αν στηριχθη ανηρ επ′ αυτην και εισελευσεται εισ την χειρα αυτου και τρησει αυτην ουτωσ 
φαραω βασιλευσ αιγυπτου πασιν τοισ πεποιθοσιν επ′ αυτον22και οτι ειπασ προσ µε επι κυριον θεον 
πεποιθαµεν ουχι αυτοσ ουτοσ ου απεστησεν εζεκιασ τα υψηλα αυτου και τα θυσιαστηρια αυτου και ειπεν τω 
ιουδα και τη ιερουσαληµ ενωπιον του θυσιαστηριου τουτου προσκυνησετε εν ιερουσαληµ23και νυν µιχθητε 
δη τω κυριω µου βασιλει ασσυριων και δωσω σοι δισχιλιουσ ιππουσ ει δυνηση δουναι σεαυτω επιβατασ επ′ 
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αυτουσ24και πωσ αποστρεψεισ το προσωπον τοπαρχου ενοσ των δουλων του κυριου µου των ελαχιστων και 
ηλπισασ σαυτω επ′ αιγυπτον εισ αρµατα και ιππεισ25και νυν µη ανευ κυριου ανεβηµεν επι τον τοπον τουτον 
του διαφθειραι αυτον κυριοσ ειπεν προσ µε αναβηθι επι την γην ταυτην και διαφθειρον αυτην26και ειπεν 
ελιακιµ υιοσ χελκιου και σοµνασ και ιωασ προσ ραψακην λαλησον δη προσ τουσ παιδασ σου συριστι οτι 
ακουοµεν ηµεισ και ου λαλησεισ µεθ′ ηµων ιουδαι+στι και ινα τι λαλεισ εν τοισ ωσιν του λαου του επι του 
τειχουσ27και ειπεν προσ αυτουσ ραψακησ µη επι τον κυριον σου και προσ σε απεστειλεν µε ο κυριοσ µου 
λαλησαι τουσ λογουσ τουτουσ ουχι επι τουσ ανδρασ τουσ καθηµενουσ επι του τειχουσ του φαγειν την κοπρον 
αυτων και πιειν το ουρον αυτων µεθ′ υµων αµα28και εστη ραψακησ και εβοησεν φωνη µεγαλη ιουδαι+στι και 
ελαλησεν και ειπεν ακουσατε τουσ λογουσ του µεγαλου βασιλεωσ ασσυριων29ταδε λεγει ο βασιλευσ µη 
επαιρετω υµασ εζεκιασ λογοισ οτι ου µη δυνηται υµασ εξελεσθαι εκ χειροσ µου30και µη επελπιζετω υµασ 
εζεκιασ προσ κυριον λεγων εξαιρουµενοσ εξελειται ηµασ κυριοσ ου µη παραδοθη η πολισ αυτη εν χειρι 
βασιλεωσ ασσυριων31µη ακουετε εζεκιου οτι ταδε λεγει ο βασιλευσ ασσυριων ποιησατε µετ′ εµου ευλογιαν 
και εξελθατε προσ µε και πιεται ανηρ την αµπελον αυτου και ανηρ την συκην αυτου φαγεται και πιεται υδωρ 
του λακκου αυτου32εωσ ελθω και λαβω υµασ εισ γην ωσ γη υµων γη σιτου και οινου και αρτου και 
αµπελωνων γη ελαιασ ελαιου και µελιτοσ και ζησετε και ου µη αποθανητε και µη ακουετε εζεκιου οτι απατα 
υµασ λεγων κυριοσ ρυσεται ηµασ33µη ρυοµενοι ερρυσαντο οι θεοι των εθνων εκαστοσ την εαυτου χωραν εκ 
χειροσ βασιλεωσ ασσυριων34που εστιν ο θεοσ αιµαθ και αρφαδ που εστιν ο θεοσ σεπφαρουαιν και οτι 
εξειλαντο σαµαρειαν εκ χειροσ µου35τισ εν πασιν τοισ θεοισ των γαιων οι εξειλαντο τασ γασ αυτων εκ χειροσ 
µου οτι εξελειται κυριοσ την ιερουσαληµ εκ χειροσ µου36και εκωφευσαν και ουκ απεκριθησαν αυτω λογον οτι 
εντολη του βασιλεωσ λεγων ουκ αποκριθησεσθε αυτω37και εισηλθεν ελιακιµ υιοσ χελκιου ο οικονοµοσ και 
σοµνασ ο γραµµατευσ και ιωασ υιοσ ασαφ ο αναµιµνησκων προσ εζεκιαν διερρηχοτεσ τα ιµατια και 
ανηγγειλαν αυτω τουσ λογουσ ραψακου 

Chapter 19
1και εγενετο ωσ ηκουσεν ο βασιλευσ εζεκιασ και διερρηξεν τα ιµατια εαυτου και περιεβαλετο σακκον και 
εισηλθεν εισ οικον κυριου2και απεστειλεν ελιακιµ τον οικονοµον και σοµναν τον γραµµατεα και τουσ 
πρεσβυτερουσ των ιερεων περιβεβληµενουσ σακκουσ προσ ησαιαν τον προφητην υιον αµωσ3και ειπον προσ 
αυτον ταδε λεγει εζεκιασ ηµερα θλιψεωσ και ελεγµου και παροργισµου η ηµερα αυτη οτι ηλθον υιοι εωσ 
ωδινων και ισχυσ ουκ εστιν τη τικτουση4ει πωσ εισακουσεται κυριοσ ο θεοσ σου παντασ τουσ λογουσ 
ραψακου ον απεστειλεν αυτον βασιλευσ ασσυριων ο κυριοσ αυτου ονειδιζειν θεον ζωντα και βλασφηµειν εν 
λογοισ οισ ηκουσεν κυριοσ ο θεοσ σου και ληµψη προσευχην περι του λειµµατοσ του ευρισκοµενου5και 
ηλθον οι παιδεσ του βασιλεωσ εζεκιου προσ ησαιαν6και ειπεν αυτοισ ησαιασ ταδε ερειτε προσ τον κυριον 
υµων ταδε λεγει κυριοσ µη φοβηθησ απο των λογων ων ηκουσασ ων εβλασφηµησαν τα παιδαρια βασιλεωσ 
ασσυριων7ιδου εγω διδωµι εν αυτω πνευµα και ακουσεται αγγελιαν και αποστραφησεται εισ την γην αυτου 
και καταβαλω αυτον εν ροµφαια εν τη γη αυτου8και επεστρεψεν ραψακησ και ευρεν τον βασιλεα ασσυριων 
πολεµουντα επι λοµνα οτι ηκουσεν οτι απηρεν απο λαχισ9και ηκουσεν περι θαρακα βασιλεωσ αιθιοπων 
λεγων ιδου εξηλθεν πολεµειν µετα σου και επεστρεψεν και απεστειλεν αγγελουσ προσ εζεκιαν λεγων10µη 
επαιρετω σε ο θεοσ σου εφ′ ω συ πεποιθασ επ′ αυτω λεγων ου µη παραδοθη ιερουσαληµ εισ χειρασ βασιλεωσ 
ασσυριων11ιδου συ ηκουσασ παντα οσα εποιησαν βασιλεισ ασσυριων πασαισ ταισ γαισ του αναθεµατισαι 
αυτασ και συ ρυσθηση12µη εξειλαντο αυτουσ οι θεοι των εθνων ουσ διεφθειραν οι πατερεσ µου την τε γωζαν 
και την χαρραν και ραφεσ και υιουσ εδεµ τουσ εν θαεσθεν13που εστιν ο βασιλευσ αιµαθ και ο βασιλευσ 
αρφαδ και που εστιν σεπφαρουαιν ανα και αυα14και ελαβεν εζεκιασ τα βιβλια εκ χειροσ των αγγελων και 
ανεγνω αυτα και ανεβη εισ οικον κυριου και ανεπτυξεν αυτα εζεκιασ εναντιον κυριου15και ειπεν κυριε ο 
θεοσ ισραηλ ο καθηµενοσ επι των χερουβιν συ ει ο θεοσ µονοσ εν πασαισ ταισ βασιλειαισ τησ γησ συ 
εποιησασ τον ουρανον και την γην16κλινον κυριε το ουσ σου και ακουσον ανοιξον κυριε τουσ οφθαλµουσ 
σου και ιδε και ακουσον τουσ λογουσ σενναχηριµ ουσ απεστειλεν ονειδιζειν θεον ζωντα17οτι αληθεια κυριε 
ηρηµωσαν βασιλεισ ασσυριων τα εθνη18και εδωκαν τουσ θεουσ αυτων εισ το πυρ οτι ου θεοι εισιν αλλ′ η 
εργα χειρων ανθρωπων ξυλα και λιθοι και απωλεσαν αυτουσ19και νυν κυριε ο θεοσ ηµων σωσον ηµασ εκ 
χειροσ αυτου και γνωσονται πασαι αι βασιλειαι τησ γησ οτι συ κυριοσ ο θεοσ µονοσ20και απεστειλεν ησαιασ 
υιοσ αµωσ προσ εζεκιαν λεγων ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ των δυναµεων ο θεοσ ισραηλ α προσηυξω προσ µε 

http://spindleworks.com/septuagint/2Kings.htm (18 of 24) [23/08/2004 04:53:49 p.m.]



2Kings - Septuagint

περι σενναχηριµ βασιλεωσ ασσυριων ηκουσα21ουτοσ ο λογοσ ον ελαλησεν κυριοσ επ′ αυτον εξουδενησεν σε 
και εµυκτηρισεν σε παρθενοσ θυγατηρ σιων επι σοι κεφαλην αυτησ εκινησεν θυγατηρ ιερουσαληµ22τινα 
ωνειδισασ και εβλασφηµησασ και επι τινα υψωσασ φωνην και ηρασ εισ υψοσ τουσ οφθαλµουσ σου εισ τον 
αγιον του ισραηλ23εν χειρι αγγελων σου ωνειδισασ κυριον και ειπασ εν τω πληθει των αρµατων µου εγω 
αναβησοµαι εισ υψοσ ορεων µηρουσ του λιβανου και εκοψα το µεγεθοσ τησ κεδρου αυτου τα εκλεκτα 
κυπαρισσων αυτου και ηλθον εισ µελον τελουσ αυτου δρυµου καρµηλου αυτου24εγω εψυξα και επιον υδατα 
αλλοτρια και εξηρηµωσα τω ιχνει του ποδοσ µου παντασ ποταµουσ περιοχησ25επλασα αυτην νυν ηγαγον 
αυτην και εγενηθη εισ επαρσεισ αποικεσιων µαχιµων πολεισ οχυρασ26και οι ενοικουντεσ εν αυταισ 
ησθενησαν τη χειρι επτηξαν και κατησχυνθησαν εγενοντο χορτοσ αγρου η χλωρα βοτανη χλοη δωµατων και 
πατηµα απεναντι εστηκοτοσ27και την καθεδραν σου και την εξοδον σου και την εισοδον σου εγνων και τον 
θυµον σου επ′ εµε28δια το οργισθηναι σε επ′ εµε και το στρηνοσ σου ανεβη εν τοισ ωσιν µου και θησω τα 
αγκιστρα µου εν τοισ µυκτηρσιν σου και χαλινον εν τοισ χειλεσιν σου και αποστρεψω σε εν τη οδω η ηλθεσ 
εν αυτη29και τουτο σοι το σηµειον φαγη τουτον τον ενιαυτον αυτοµατα και τω ετει τω δευτερω τα 
ανατελλοντα και ετι τριτω σπορα και αµητοσ και φυτεια αµπελωνων και φαγεσθε τον καρπον αυτων30και 
προσθησει το διασεσωσµενον οικου ιουδα το υπολειφθεν ριζαν κατω και ποιησει καρπον ανω31οτι εξ 
ιερουσαληµ εξελευσεται καταλειµµα και ανασωζοµενοσ εξ ορουσ σιων ο ζηλοσ κυριου των δυναµεων 
ποιησει τουτο32ουχ ουτωσ ταδε λεγει κυριοσ προσ βασιλεα ασσυριων ουκ εισελευσεται εισ την πολιν ταυτην 
και ου τοξευσει εκει βελοσ και ου προφθασει αυτην θυρεοσ και ου µη εκχεη προσ αυτην προσχωµα33τη οδω η 
ηλθεν εν αυτη αποστραφησεται και εισ την πολιν ταυτην ουκ εισελευσεται λεγει κυριοσ34και υπερασπιω υπερ 
τησ πολεωσ ταυτησ δι′ εµε και δια δαυιδ τον δουλον µου35και εγενετο εωσ νυκτοσ και εξηλθεν αγγελοσ κυριου 
και επαταξεν εν τη παρεµβολη των ασσυριων εκατον ογδοηκοντα πεντε χιλιαδασ και ωρθρισαν το πρωι και 
ιδου παντεσ σωµατα νεκρα36και απηρεν και επορευθη και απεστρεψεν σενναχηριµ βασιλευσ ασσυριων και 
ωκησεν εν νινευη37και εγενετο αυτου προσκυνουντοσ εν οικω νεσεραχ θεου αυτου και αδραµελεχ και 
σαρασαρ οι υιοι αυτου επαταξαν αυτον εν µαχαιρα και αυτοι εσωθησαν εισ γην αραρατ και εβασιλευσεν 
ασορδαν ο υιοσ αυτου αντ′ αυτου 

Chapter 20
1εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ηρρωστησεν εζεκιασ εισ θανατον και εισηλθεν προσ αυτον ησαιασ υιοσ αµωσ ο 
προφητησ και ειπεν προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ εντειλαι τω οικω σου οτι αποθνησκεισ συ και ου ζηση2και 
απεστρεψεν εζεκιασ το προσωπον αυτου προσ τον τοιχον και ηυξατο προσ κυριον λεγων3ω δη κυριε µνησθητι 
δη οσα περιεπατησα ενωπιον σου εν αληθεια και εν καρδια πληρει και το αγαθον εν οφθαλµοισ σου εποιησα 
και εκλαυσεν εζεκιασ κλαυθµω µεγαλω4και ην ησαιασ εν τη αυλη τη µεση και ρηµα κυριου εγενετο προσ 
αυτον λεγων5επιστρεψον και ερεισ προσ εζεκιαν τον ηγουµενον του λαου µου ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ δαυιδ 
του πατροσ σου ηκουσα τησ προσευχησ σου ειδον τα δακρυα σου ιδου εγω ιασοµαι σε τη ηµερα τη τριτη 
αναβηση εισ οικον κυριου6και προσθησω επι τασ ηµερασ σου πεντε και δεκα ετη και εκ χειροσ βασιλεωσ 
ασσυριων σωσω σε και την πολιν ταυτην και υπερασπιω υπερ τησ πολεωσ ταυτησ δι′ εµε και δια δαυιδ τον 
δουλον µου7και ειπεν λαβετωσαν παλαθην συκων και επιθετωσαν επι το ελκοσ και υγιασει8και ειπεν εζεκιασ 
προσ ησαιαν τι το σηµειον οτι ιασεται µε κυριοσ και αναβησοµαι εισ οικον κυριου τη ηµερα τη τριτη9και 
ειπεν ησαιασ τουτο το σηµειον παρα κυριου οτι ποιησει κυριοσ τον λογον ον ελαλησεν πορευσεται η σκια 
δεκα βαθµουσ εαν επιστρεφη δεκα βαθµουσ10και ειπεν εζεκιασ κουφον την σκιαν κλιναι δεκα βαθµουσ ουχι 
αλλ′ επιστραφητω η σκια δεκα βαθµουσ εισ τα οπισω11και εβοησεν ησαιασ ο προφητησ προσ κυριον και 
επεστρεψεν η σκια εν τοισ αναβαθµοισ εισ τα οπισω δεκα βαθµουσ12εν τω καιρω εκεινω απεστειλεν 
µαρωδαχβαλαδαν υιοσ βαλαδαν βασιλευσ βαβυλωνοσ βιβλια και µαναα προσ εζεκιαν οτι ηκουσεν οτι 
ηρρωστησεν εζεκιασ13και εχαρη επ′ αυτοισ εζεκιασ και εδειξεν αυτοισ ολον τον οικον του νεχωθα το 
αργυριον και το χρυσιον τα αρωµατα και το ελαιον το αγαθον και τον οικον των σκευων και οσα ηυρεθη εν 
τοισ θησαυροισ αυτου ουκ ην λογοσ ον ουκ εδειξεν αυτοισ εζεκιασ εν τω οικω αυτου και εν παση τη εξουσια 
αυτου14και εισηλθεν ησαιασ ο προφητησ προσ τον βασιλεα εζεκιαν και ειπεν προσ αυτον τι ελαλησαν οι 
ανδρεσ ουτοι και ποθεν ηκασιν προσ σε και ειπεν εζεκιασ εκ γησ πορρωθεν ηκασιν προσ µε εκ 
βαβυλωνοσ15και ειπεν τι ειδον εν τω οικω σου και ειπεν παντα οσα εν τω οικω µου ειδον ουκ ην εν τω οικω 
µου ο ουκ εδειξα αυτοισ αλλα και τα εν τοισ θησαυροισ µου16και ειπεν ησαιασ προσ εζεκιαν ακουσον λογον 
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κυριου17ιδου ηµεραι ερχονται και ληµφθησεται παντα τα εν τω οικω σου και οσα εθησαυρισαν οι πατερεσ 
σου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ εισ βαβυλωνα και ουχ υπολειφθησεται ρηµα ο ειπεν κυριοσ18και οι υιοι σου οι 
εξελευσονται εκ σου ουσ γεννησεισ ληµψεται και εσονται ευνουχοι εν τω οικω του βασιλεωσ 
βαβυλωνοσ19και ειπεν εζεκιασ προσ ησαιαν αγαθοσ ο λογοσ κυριου ον ελαλησεν εστω ειρηνη εν ταισ 
ηµεραισ µου20και τα λοιπα των λογων εζεκιου και πασα η δυναστεια αυτου και οσα εποιησεν την κρηνην και 
τον υδραγωγον και εισηνεγκεν το υδωρ εισ την πολιν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων 
τοισ βασιλευσιν ιουδα21και εκοιµηθη εζεκιασ µετα των πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ και 
εβασιλευσεν µανασσησ υιοσ αυτου αντ′ αυτου 

Chapter 21
1υιοσ δωδεκα ετων µανασσησ εν τω βασιλευειν αυτον και πεντηκοντα και πεντε ετη εβασιλευσεν εν 
ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου οψιβα2και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου κατα τα 
βδελυγµατα των εθνων ων εξηρεν κυριοσ απο προσωπου των υιων ισραηλ3και επεστρεψεν και ωκοδοµησεν τα 
υψηλα α κατεσπασεν εζεκιασ ο πατηρ αυτου και ανεστησεν θυσιαστηριον τη βααλ και εποιησεν αλση καθωσ 
εποιησεν αχααβ βασιλευσ ισραηλ και προσεκυνησεν παση τη δυναµει του ουρανου και εδουλευσεν 
αυτοισ4και ωκοδοµησεν θυσιαστηριον εν οικω κυριου ωσ ειπεν εν ιερουσαληµ θησω το ονοµα µου5και 
ωκοδοµησεν θυσιαστηριον παση τη δυναµει του ουρανου εν ταισ δυσιν αυλαισ οικου κυριου6και διηγεν τουσ 
υιουσ αυτου εν πυρι και εκληδονιζετο και οιωνιζετο και εποιησεν θελητην και γνωστασ επληθυνεν του ποιειν 
το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου παροργισαι αυτον7και εθηκεν το γλυπτον του αλσουσ εν τω οικω ω ειπεν 
κυριοσ προσ δαυιδ και προσ σαλωµων τον υιον αυτου εν τω οικω τουτω και εν ιερουσαληµ η εξελεξαµην εκ 
πασων φυλων ισραηλ και θησω το ονοµα µου εκει εισ τον αιωνα8και ου προσθησω του σαλευσαι τον ποδα 
ισραηλ απο τησ γησ ησ εδωκα τοισ πατρασιν αυτων οιτινεσ φυλαξουσιν παντα οσα ενετειλαµην κατα πασαν 
την εντολην ην ενετειλατο αυτοισ ο δουλοσ µου µωυσησ9και ουκ ηκουσαν και επλανησεν αυτουσ µανασσησ 
του ποιησαι το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου υπερ τα εθνη α ηφανισεν κυριοσ εκ προσωπου υιων 
ισραηλ10και ελαλησεν κυριοσ εν χειρι δουλων αυτου των προφητων λεγων11ανθ′ ων οσα εποιησεν µανασσησ 
ο βασιλευσ ιουδα τα βδελυγµατα ταυτα τα πονηρα απο παντων ων εποιησεν ο αµορραιοσ ο εµπροσθεν και 
εξηµαρτεν και γε ιουδα εν τοισ ειδωλοισ αυτων12ουχ ουτωσ ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ιδου εγω φερω 
κακα επι ιερουσαληµ και επι ιουδα ωστε παντοσ ακουοντοσ ηχησει αµφοτερα τα ωτα αυτου13και εκτενω επι 
ιερουσαληµ το µετρον σαµαρειασ και το σταθµιον οικου αχααβ και απαλειψω την ιερουσαληµ καθωσ 
απαλειφεται ο αλαβαστροσ απαλειφοµενοσ και καταστρεφεται επι προσωπον αυτου14και απωσοµαι το 
υπολειµµα τησ κληρονοµιασ µου και παραδωσω αυτουσ εισ χειρασ εχθρων αυτων και εσονται εισ διαρπαγην 
και εισ προνοµην πασιν τοισ εχθροισ αυτων15ανθ′ ων οσα εποιησαν το πονηρον εν οφθαλµοισ µου και ησαν 
παροργιζοντεσ µε απο τησ ηµερασ ησ εξηγαγον τουσ πατερασ αυτων εξ αιγυπτου και εωσ τησ ηµερασ 
ταυτησ16και γε αιµα αθωον εξεχεεν µανασσησ πολυ σφοδρα εωσ ου επλησεν την ιερουσαληµ στοµα εισ 
στοµα πλην των αµαρτιων αυτου ων εξηµαρτεν τον ιουδαν του ποιησαι το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου17και 
τα λοιπα των λογων µανασση και παντα οσα εποιησεν και η αµαρτια αυτου ην ηµαρτεν ουχι ταυτα 
γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα18και εκοιµηθη µανασσησ µετα των πατερων 
αυτου και εταφη εν τω κηπω του οικου αυτου εν κηπω οζα και εβασιλευσεν αµων υιοσ αυτου αντ′ 
αυτου19υιοσ εικοσι και δυο ετων αµων εν τω βασιλευειν αυτον και δυο ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και 
ονοµα τη µητρι αυτου µεσολλαµ θυγατηρ αρουσ εξ ιετεβα20και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου 
καθωσ εποιησεν µανασσησ ο πατηρ αυτου21και επορευθη εν παση οδω η επορευθη ο πατηρ αυτου και 
ελατρευσεν τοισ ειδωλοισ οισ ελατρευσεν ο πατηρ αυτου και προσεκυνησεν αυτοισ22και εγκατελιπεν τον 
κυριον θεον των πατερων αυτου και ουκ επορευθη εν οδω κυριου23και συνεστραφησαν οι παιδεσ αµων προσ 
αυτον και εθανατωσαν τον βασιλεα εν τω οικω αυτου24και επαταξεν πασ ο λαοσ τησ γησ παντασ τουσ 
συστραφεντασ επι τον βασιλεα αµων και εβασιλευσεν ο λαοσ τησ γησ τον ιωσιαν υιον αυτου αντ′ αυτου25και 
τα λοιπα των λογων αµων οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ 
βασιλευσιν ιουδα26και εθαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου εν τω κηπω οζα και εβασιλευσεν ιωσιασ υιοσ αυτου 
αντ′ αυτου 

Chapter 22
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1υιοσ οκτω ετων ιωσιασ εν τω βασιλευειν αυτον και τριακοντα και εν ετοσ εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και 
ονοµα τη µητρι αυτου ιεδιδα θυγατηρ εδει+α εκ βασουρωθ2και εποιησεν το ευθεσ εν οφθαλµοισ κυριου και 
επορευθη εν παση οδω δαυιδ του πατροσ αυτου ουκ απεστη δεξια η αριστερα3και εγενηθη εν τω 
οκτωκαιδεκατω ετει τω βασιλει ιωσια εν τω µηνι τω ογδοω απεστειλεν ο βασιλευσ τον σαφφαν υιον εσελιου 
υιου µεσολλαµ τον γραµµατεα οικου κυριου λεγων4αναβηθι προσ χελκιαν τον ιερεα τον µεγαν και σφραγισον 
το αργυριον το εισενεχθεν εν οικω κυριου ο συνηγαγον οι φυλασσοντεσ τον σταθµον παρα του λαου5και 
δοτωσαν αυτο επι χειρα ποιουντων τα εργα των καθεσταµενων εν οικω κυριου και εδωκεν αυτο τοισ ποιουσιν 
τα εργα τοισ εν οικω κυριου του κατισχυσαι το βεδεκ του οικου6τοισ τεκτοσιν και τοισ οικοδοµοισ και τοισ 
τειχισταισ και του κτησασθαι ξυλα και λιθουσ λατοµητουσ του κραταιωσαι το βεδεκ του οικου7πλην ουκ 
εξελογιζοντο αυτουσ το αργυριον το διδοµενον αυτοισ οτι εν πιστει αυτοι ποιουσιν8και ειπεν χελκιασ ο 
ιερευσ ο µεγασ προσ σαφφαν τον γραµµατεα βιβλιον του νοµου ευρον εν οικω κυριου και εδωκεν χελκιασ το 
βιβλιον προσ σαφφαν και ανεγνω αυτο9και εισηνεγκεν προσ τον βασιλεα ιωσιαν και επεστρεψεν τω βασιλει 
ρηµα και ειπεν εχωνευσαν οι δουλοι σου το αργυριον το ευρεθεν εν τω οικω κυριου και εδωκαν αυτο επι χειρα 
ποιουντων τα εργα των καθεσταµενων εν οικω κυριου10και ειπεν σαφφαν ο γραµµατευσ προσ τον βασιλεα 
λεγων βιβλιον εδωκεν µοι χελκιασ ο ιερευσ και ανεγνω αυτο σαφφαν ενωπιον του βασιλεωσ11και εγενετο ωσ 
ηκουσεν ο βασιλευσ τουσ λογουσ του βιβλιου του νοµου και διερρηξεν τα ιµατια εαυτου12και ενετειλατο ο 
βασιλευσ τω χελκια τω ιερει και τω αχικαµ υιω σαφφαν και τω αχοβωρ υιω µιχαιου και τω σαφφαν τω 
γραµµατει και τω ασαια δουλω του βασιλεωσ λεγων13δευτε εκζητησατε τον κυριον περι εµου και περι παντοσ 
του λαου και περι παντοσ του ιουδα περι των λογων του βιβλιου του ευρεθεντοσ τουτου οτι µεγαλη η οργη 
κυριου η εκκεκαυµενη εν ηµιν υπερ ου ουκ ηκουσαν οι πατερεσ ηµων των λογων του βιβλιου τουτου του 
ποιειν κατα παντα τα γεγραµµενα καθ′ ηµων14και επορευθη χελκιασ ο ιερευσ και αχικαµ και αχοβωρ και 
σαφφαν και ασαιασ προσ ολδαν την προφητιν γυναικα σελληµ υιου θεκουε υιου αραασ του ιµατιοφυλακοσ 
και αυτη κατωκει εν ιερουσαληµ εν τη µασενα και ελαλησαν προσ αυτην15και ειπεν αυτοισ ταδε λεγει κυριοσ 
ο θεοσ ισραηλ ειπατε τω ανδρι τω αποστειλαντι υµασ προσ µε16ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επαγω κακα επι τον 
τοπον τουτον και επι τουσ ενοικουντασ αυτον παντασ τουσ λογουσ του βιβλιου ουσ ανεγνω βασιλευσ 
ιουδα17ανθ′ ων εγκατελιπον µε και εθυµιων θεοισ ετεροισ οπωσ παροργισωσιν µε εν τοισ εργοισ των χειρων 
αυτων και εκκαυθησεται ο θυµοσ µου εν τω τοπω τουτω και ου σβεσθησεται18και προσ βασιλεα ιουδα τον 
αποστειλαντα υµασ επιζητησαι τον κυριον ταδε ερειτε προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ οι λογοι 
ουσ ηκουσασ19ανθ′ ων οτι ηπαλυνθη η καρδια σου και ενετραπησ απο προσωπου κυριου ωσ ηκουσασ οσα 
ελαλησα επι τον τοπον τουτον και επι τουσ ενοικουντασ αυτον του ειναι εισ αφανισµον και εισ καταραν και 
διερρηξασ τα ιµατια σου και εκλαυσασ ενωπιον εµου και γε εγω ηκουσα λεγει κυριοσ20ουχ ουτωσ ιδου εγω 
προστιθηµι σε προσ τουσ πατερασ σου και συναχθηση εισ τον ταφον σου εν ειρηνη και ουκ οφθησεται εν τοισ 
οφθαλµοισ σου εν πασιν τοισ κακοισ οισ εγω ειµι επαγω επι τον τοπον τουτον και επεστρεψαν τω βασιλει το 
ρηµα 

Chapter 23
1και απεστειλεν ο βασιλευσ και συνηγαγεν προσ εαυτον παντασ τουσ πρεσβυτερουσ ιουδα και 
ιερουσαληµ2και ανεβη ο βασιλευσ εισ οικον κυριου και πασ ανηρ ιουδα και παντεσ οι κατοικουντεσ εν 
ιερουσαληµ µετ′ αυτου και οι ιερεισ και οι προφηται και πασ ο λαοσ απο µικρου και εωσ µεγαλου και ανεγνω 
εν ωσιν αυτων παντασ τουσ λογουσ του βιβλιου τησ διαθηκησ του ευρεθεντοσ εν οικω κυριου3και εστη ο 
βασιλευσ προσ τον στυλον και διεθετο διαθηκην ενωπιον κυριου του πορευεσθαι οπισω κυριου και του 
φυλασσειν τασ εντολασ αυτου και τα µαρτυρια αυτου και τα δικαιωµατα αυτου εν παση καρδια και εν παση 
ψυχη του αναστησαι τουσ λογουσ τησ διαθηκησ ταυτησ τα γεγραµµενα επι το βιβλιον τουτο και εστη πασ ο 
λαοσ εν τη διαθηκη4και ενετειλατο ο βασιλευσ τω χελκια τω ιερει τω µεγαλω και τοισ ιερευσιν τησ 
δευτερωσεωσ και τοισ φυλασσουσιν τον σταθµον του εξαγαγειν εκ του ναου κυριου παντα τα σκευη τα 
πεποιηµενα τω βααλ και τω αλσει και παση τη δυναµει του ουρανου και κατεκαυσεν αυτα εξω ιερουσαληµ εν 
σαδηµωθ κεδρων και ελαβεν τον χουν αυτων εισ βαιθηλ5και κατεπαυσεν τουσ χωµαριµ ουσ εδωκαν βασιλεισ 
ιουδα και εθυµιων εν τοισ υψηλοισ και εν ταισ πολεσιν ιουδα και τοισ περικυκλω ιερουσαληµ και τουσ 
θυµιωντασ τω βααλ και τω ηλιω και τη σεληνη και τοισ µαζουρωθ και παση τη δυναµει του ουρανου6και 
εξηνεγκεν το αλσοσ εξ οικου κυριου εξωθεν ιερουσαληµ εισ τον χειµαρρουν κεδρων και κατεκαυσεν αυτον εν 
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τω χειµαρρω κεδρων και ελεπτυνεν εισ χουν και ερριψεν τον χουν αυτου εισ τον ταφον των υιων του λαου7και 
καθειλεν τον οικον των καδησιµ των εν τω οικω κυριου ου αι γυναικεσ υφαινον εκει χεττιιν τω αλσει8και 
ανηγαγεν παντασ τουσ ιερεισ εκ πολεων ιουδα και εµιανεν τα υψηλα ου εθυµιασαν εκει οι ιερεισ απο γαβαα 
και εωσ βηρσαβεε και καθειλεν τον οικον των πυλων τον παρα την θυραν τησ πυλησ ιησου αρχοντοσ τησ 
πολεωσ των εξ αριστερων ανδροσ εν τη πυλη τησ πολεωσ9πλην ουκ ανεβησαν οι ιερεισ των υψηλων προσ το 
θυσιαστηριον κυριου εν ιερουσαληµ οτι ει µη εφαγον αζυµα εν µεσω των αδελφων αυτων10και εµιανεν τον 
ταφεθ τον εν φαραγγι υιου εννοµ του διαγειν ανδρα τον υιον αυτου και ανδρα την θυγατερα αυτου τω µολοχ 
εν πυρι11και κατεπαυσεν τουσ ιππουσ ουσ εδωκαν βασιλεισ ιουδα τω ηλιω εν τη εισοδω οικου κυριου εισ το 
γαζοφυλακιον ναθαν βασιλεωσ του ευνουχου εν φαρουριµ και το αρµα του ηλιου κατεκαυσεν πυρι12και τα 
θυσιαστηρια τα επι του δωµατοσ του υπερωου αχαζ α εποιησαν βασιλεισ ιουδα και τα θυσιαστηρια α 
εποιησεν µανασσησ εν ταισ δυσιν αυλαισ οικου κυριου και καθειλεν ο βασιλευσ και κατεσπασεν εκειθεν και 
ερριψεν τον χουν αυτων εισ τον χειµαρρουν κεδρων13και τον οικον τον επι προσωπον ιερουσαληµ τον εκ 
δεξιων του ορουσ του µοσοαθ ον ωκοδοµησεν σαλωµων βασιλευσ ισραηλ τη ασταρτη προσοχθισµατι 
σιδωνιων και τω χαµωσ προσοχθισµατι µωαβ και τω µολχολ βδελυγµατι υιων αµµων εµιανεν ο βασιλευσ14και 
συνετριψεν τασ στηλασ και εξωλεθρευσεν τα αλση και επλησεν τουσ τοπουσ αυτων οστεων ανθρωπων15και 
γε το θυσιαστηριον το εν βαιθηλ το υψηλον ο εποιησεν ιεροβοαµ υιοσ ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ και γε 
το θυσιαστηριον εκεινο και το υψηλον κατεσπασεν και συνετριψεν τουσ λιθουσ αυτου και ελεπτυνεν εισ 
χουν και κατεκαυσεν το αλσοσ16και εξενευσεν ιωσιασ και ειδεν τουσ ταφουσ τουσ οντασ εκει εν τη πολει και 
απεστειλεν και ελαβεν τα οστα εκ των ταφων και κατεκαυσεν επι το θυσιαστηριον και εµιανεν αυτο κατα το 
ρηµα κυριου ο ελαλησεν ο ανθρωποσ του θεου εν τω εσταναι ιεροβοαµ εν τη εορτη επι το θυσιαστηριον και 
επιστρεψασ ηρεν τουσ οφθαλµουσ αυτου επι τον ταφον του ανθρωπου του θεου του λαλησαντοσ τουσ λογουσ 
τουτουσ17και ειπεν τι το σκοπελον εκεινο ο εγω ορω και ειπον αυτω οι ανδρεσ τησ πολεωσ ο ανθρωποσ του 
θεου εστιν ο εξεληλυθωσ εξ ιουδα και επικαλεσαµενοσ τουσ λογουσ τουτουσ ουσ επεκαλεσατο επι το 
θυσιαστηριον βαιθηλ18και ειπεν αφετε αυτο ανηρ µη κινησατω τα οστα αυτου και ερρυσθησαν τα οστα 
αυτου µετα των οστων του προφητου του ηκοντοσ εκ σαµαρειασ19και γε εισ παντασ τουσ οικουσ των υψηλων 
τουσ εν ταισ πολεσιν σαµαρειασ ουσ εποιησαν βασιλεισ ισραηλ παροργιζειν κυριον απεστησεν ιωσιασ και 
εποιησεν εν αυτοισ παντα τα εργα α εποιησεν εν βαιθηλ20και εθυσιασεν παντασ τουσ ιερεισ των υψηλων 
τουσ οντασ εκει επι των θυσιαστηριων και κατεκαυσεν τα οστα των ανθρωπων επ′ αυτα και επεστραφη εισ 
ιερουσαληµ21και ενετειλατο ο βασιλευσ παντι τω λαω λεγων ποιησατε το πασχα τω κυριω θεω ηµων καθωσ 
γεγραπται επι βιβλιου τησ διαθηκησ ταυτησ22οτι ουκ εγενηθη το πασχα τουτο αφ′ ηµερων των κριτων οι 
εκρινον τον ισραηλ και πασασ τασ ηµερασ βασιλεων ισραηλ και βασιλεων ιουδα23οτι αλλ′ η τω 
οκτωκαιδεκατω ετει του βασιλεωσ ιωσια εγενηθη το πασχα τω κυριω εν ιερουσαληµ24και γε τουσ θελητασ και 
τουσ γνωριστασ και τα θεραφιν και τα ειδωλα και παντα τα προσοχθισµατα τα γεγονοτα εν γη ιουδα και εν 
ιερουσαληµ εξηρεν ο βασιλευσ ιωσιασ ινα στηση τουσ λογουσ του νοµου τουσ γεγραµµενουσ επι του βιβλιου 
ου ευρεν χελκιασ ο ιερευσ εν οικω κυριου25οµοιοσ αυτω ουκ εγενηθη εµπροσθεν αυτου βασιλευσ οσ 
επεστρεψεν προσ κυριον εν ολη καρδια αυτου και εν ολη ψυχη αυτου και εν ολη ισχυι αυτου κατα παντα τον 
νοµον µωυση και µετ′ αυτον ουκ ανεστη οµοιοσ αυτω26πλην ουκ απεστραφη κυριοσ απο θυµου οργησ αυτου 
του µεγαλου ου εθυµωθη οργη αυτου εν τω ιουδα επι τουσ παροργισµουσ ουσ παρωργισεν αυτον 
µανασσησ27και ειπεν κυριοσ και γε τον ιουδαν αποστησω απο του προσωπου µου καθωσ απεστησα τον 
ισραηλ και απωσοµαι την πολιν ταυτην ην εξελεξαµην την ιερουσαληµ και τον οικον ου ειπον εσται το 
ονοµα µου εκει28και τα λοιπα των λογων ιωσιου και παντα οσα εποιησεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω 
λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα29εν δε ταισ ηµεραισ αυτου ανεβη φαραω νεχαω βασιλευσ αιγυπτου 
επι βασιλεα ασσυριων επι ποταµον ευφρατην και επορευθη ιωσιασ εισ απαντην αυτου και εθανατωσεν αυτον 
νεχαω εν µαγεδδω εν τω ιδειν αυτον30και επεβιβασαν αυτον οι παιδεσ αυτου νεκρον εκ µαγεδδω και ηγαγον 
αυτον εισ ιερουσαληµ και εθαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου εν πολει δαυιδ και ελαβεν ο λαοσ τησ γησ τον 
ιωαχασ υιον ιωσιου και εχρισαν αυτον και εβασιλευσαν αυτον αντι του πατροσ αυτου31υιοσ εικοσι και 
τριων ετων ην ιωαχασ εν τω βασιλευειν αυτον και τριµηνον εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι 
αυτου αµιταλ θυγατηρ ιερεµιου εκ λεµνα32και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου κατα παντα οσα 
εποιησαν οι πατερεσ αυτου33και µετεστησεν αυτον φαραω νεχαω εν δεβλαθα εν γη εµαθ του µη βασιλευειν εν 
ιερουσαληµ και εδωκεν ζηµιαν επι την γην εκατον ταλαντα αργυριου και εκατον ταλαντα χρυσιου34και 
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εβασιλευσεν φαραω νεχαω επ′ αυτουσ τον ελιακιµ υιον ιωσιου βασιλεωσ ιουδα αντι ιωσιου του πατροσ 
αυτου και επεστρεψεν το ονοµα αυτου ιωακιµ και τον ιωαχασ ελαβεν και εισηνεγκεν εισ αιγυπτον και 
απεθανεν εκει35και το αργυριον και το χρυσιον εδωκεν ιωακιµ τω φαραω πλην ετιµογραφησεν την γην του 
δουναι το αργυριον επι στοµατοσ φαραω ανηρ κατα την συντιµησιν αυτου εδωκαν το αργυριον και το 
χρυσιον µετα του λαου τησ γησ δουναι τω φαραω νεχαω36υιοσ εικοσι και πεντε ετων ιωακιµ εν τω βασιλευειν 
αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου ιελδαφ θυγατηρ φεδει+α εκ 
ρουµα37και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου κατα παντα οσα εποιησαν οι πατερεσ αυτου 

Chapter 24
1εν ταισ ηµεραισ αυτου ανεβη ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ και εγενηθη αυτω ιωακιµ δουλοσ τρια 
ετη και επεστρεψεν και ηθετησεν εν αυτω2και απεστειλεν αυτω τουσ µονοζωνουσ των χαλδαιων και τουσ 
µονοζωνουσ συριασ και τουσ µονοζωνουσ µωαβ και τουσ µονοζωνουσ υιων αµµων και εξαπεστειλεν αυτουσ 
εν τη γη ιουδα του κατισχυσαι κατα τον λογον κυριου ον ελαλησεν εν χειρι των δουλων αυτου των 
προφητων3πλην επι τον θυµον κυριου ην εν τω ιουδα αποστησαι αυτον απο προσωπου αυτου εν αµαρτιαισ 
µανασση κατα παντα οσα εποιησεν4και γε αιµα αθωον εξεχεεν και επλησεν την ιερουσαληµ αιµατοσ αθωου 
και ουκ ηθελησεν κυριοσ ιλασθηναι5και τα λοιπα των λογων ιωακιµ και παντα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα 
γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα6και εκοιµηθη ιωακιµ µετα των πατερων 
αυτου και εβασιλευσεν ιωακιµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου7και ου προσεθετο ετι βασιλευσ αιγυπτου εξελθειν εκ 
τησ γησ αυτου οτι ελαβεν βασιλευσ βαβυλωνοσ απο του χειµαρρου αιγυπτου εωσ του ποταµου ευφρατου 
παντα οσα ην του βασιλεωσ αιγυπτου8υιοσ οκτωκαιδεκα ετων ιωακιµ εν τω βασιλευειν αυτον και τριµηνον 
εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου νεσθα θυγατηρ ελλαναθαν εξ ιερουσαληµ9και 
εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου κατα παντα οσα εποιησεν ο πατηρ αυτου10εν τω καιρω εκεινω 
ανεβη ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ εισ ιερουσαληµ και ηλθεν η πολισ εν περιοχη11και εισηλθεν 
ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ εισ την πολιν και οι παιδεσ αυτου επολιορκουν επ′ αυτην12και 
εξηλθεν ιωακιµ βασιλευσ ιουδα επι βασιλεα βαβυλωνοσ αυτοσ και οι παιδεσ αυτου και η µητηρ αυτου και οι 
αρχοντεσ αυτου και οι ευνουχοι αυτου και ελαβεν αυτον βασιλευσ βαβυλωνοσ εν ετει ογδοω τησ βασιλειασ 
αυτου13και εξηνεγκεν εκειθεν παντασ τουσ θησαυρουσ οικου κυριου και τουσ θησαυρουσ οικου του 
βασιλεωσ και συνεκοψεν παντα τα σκευη τα χρυσα α εποιησεν σαλωµων βασιλευσ ισραηλ εν τω ναω κυριου 
κατα το ρηµα κυριου14και απωκισεν την ιερουσαληµ και παντασ τουσ αρχοντασ και τουσ δυνατουσ ισχυι 
αιχµαλωσιασ δεκα χιλιαδασ αιχµαλωτισασ και παν τεκτονα και τον συγκλειοντα και ουχ υπελειφθη πλην οι 
πτωχοι τησ γησ15και απωκισεν τον ιωακιµ εισ βαβυλωνα και την µητερα του βασιλεωσ και τασ γυναικασ του 
βασιλεωσ και τουσ ευνουχουσ αυτου και τουσ ισχυρουσ τησ γησ απηγαγεν αποικεσιαν εξ ιερουσαληµ εισ 
βαβυλωνα16και παντασ τουσ ανδρασ τησ δυναµεωσ επτακισχιλιουσ και τον τεκτονα και τον συγκλειοντα 
χιλιουσ παντεσ δυνατοι ποιουντεσ πολεµον και ηγαγεν αυτουσ βασιλευσ βαβυλωνοσ µετοικεσιαν εισ 
βαβυλωνα17και εβασιλευσεν βασιλευσ βαβυλωνοσ τον µαθθανιαν υιον αυτου αντ′ αυτου και επεθηκεν το 
ονοµα αυτου σεδεκια18υιοσ εικοσι και ενοσ ενιαυτου σεδεκιασ εν τω βασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη 
εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αµιταλ θυγατηρ ιερεµιου19και εποιησεν το πονηρον 
ενωπιον κυριου κατα παντα οσα εποιησεν ιωακιµ20οτι επι τον θυµον κυριου ην επι ιερουσαληµ και εν τω 
ιουδα εωσ απερριψεν αυτουσ απο προσωπου αυτου και ηθετησεν σεδεκιασ εν τω βασιλει βαβυλωνοσ 

Chapter 25
1και εγενηθη εν τω ετει τω ενατω τησ βασιλειασ αυτου εν τω µηνι τω δεκατω ηλθεν ναβουχοδονοσορ 
βασιλευσ βαβυλωνοσ και πασα η δυναµισ αυτου επι ιερουσαληµ και παρενεβαλεν επ′ αυτην και ωκοδοµησεν 
επ′ αυτην περιτειχοσ κυκλω2και ηλθεν η πολισ εν περιοχη εωσ του ενδεκατου ετουσ του βασιλεωσ 
σεδεκιου3ενατη του µηνοσ και ενισχυσεν ο λιµοσ εν τη πολει και ουκ ησαν αρτοι τω λαω τησ γησ4και ερραγη 
η πολισ και παντεσ οι ανδρεσ του πολεµου εξηλθον νυκτοσ οδον πυλησ τησ ανα µεσον των τειχεων αυτη η 
εστιν του κηπου του βασιλεωσ και οι χαλδαιοι επι την πολιν κυκλω και επορευθη οδον την αραβα5και 
εδιωξεν η δυναµισ των χαλδαιων οπισω του βασιλεωσ και κατελαβον αυτον εν αραβωθ ιεριχω και πασα η 
δυναµισ αυτου διεσπαρη επανωθεν αυτου6και συνελαβον τον βασιλεα και ηγαγον αυτον προσ τον βασιλεα 
βαβυλωνοσ εισ δεβλαθα και ελαλησεν µετ′ αυτου κρισιν7και τουσ υιουσ σεδεκιου εσφαξεν κατ′ οφθαλµουσ 
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αυτου και τουσ οφθαλµουσ σεδεκιου εξετυφλωσεν και εδησεν αυτον εν πεδαισ και ηγαγεν αυτον εισ 
βαβυλωνα8και εν τω µηνι τω πεµπτω εβδοµη του µηνοσ αυτοσ ενιαυτοσ εννεακαιδεκατοσ τω 
ναβουχοδονοσορ βασιλει βαβυλωνοσ ηλθεν ναβουζαρδαν ο αρχιµαγειροσ εστωσ ενωπιον βασιλεωσ 
βαβυλωνοσ εισ ιερουσαληµ9και ενεπρησεν τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεωσ και παντασ τουσ 
οικουσ ιερουσαληµ και παν οικον ενεπρησεν10ο αρχιµαγειροσ11και το περισσον του λαου το καταλειφθεν εν 
τη πολει και τουσ εµπεπτωκοτασ οι ενεπεσον προσ βασιλεα βαβυλωνοσ και το λοιπον του στηριγµατοσ 
µετηρεν ναβουζαρδαν ο αρχιµαγειροσ12και απο των πτωχων τησ γησ υπελιπεν ο αρχιµαγειροσ εισ 
αµπελουργουσ και εισ γαβιν13και τουσ στυλουσ τουσ χαλκουσ τουσ εν οικω κυριου και τασ µεχωνωθ και την 
θαλασσαν την χαλκην την εν οικω κυριου συνετριψαν οι χαλδαιοι και ηραν τον χαλκον αυτων εισ 
βαβυλωνα14και τουσ λεβητασ και τα ιαµιν και τασ φιαλασ και τασ θυισκασ και παντα τα σκευη τα χαλκα εν 
οισ λειτουργουσιν εν αυτοισ ελαβεν15και τα πυρεια και τασ φιαλασ τασ χρυσασ και τασ αργυρασ ελαβεν ο 
αρχιµαγειροσ16στυλουσ δυο η θαλασσα η µια και τα µεχωνωθ α εποιησεν σαλωµων τω οικω κυριου ουκ ην 
σταθµοσ του χαλκου παντων των σκευων17οκτωκαιδεκα πηχεων υψοσ του στυλου του ενοσ και το χωθαρ επ′ 
αυτου το χαλκουν και το υψοσ του χωθαρ τριων πηχεων σαβαχα και ροαι επι του χωθαρ κυκλω τα παντα 
χαλκα και κατα τα αυτα τω στυλω τω δευτερω επι τω σαβαχα18και ελαβεν ο αρχιµαγειροσ τον σαραιαν ιερεα 
τον πρωτον και τον σοφονιαν υιον τησ δευτερωσεωσ και τουσ τρεισ τουσ φυλασσοντασ τον σταθµον19και εκ 
τησ πολεωσ ελαβεν ευνουχον ενα οσ ην επιστατησ επι των ανδρων των πολεµιστων και πεντε ανδρασ των 
ορωντων το προσωπον του βασιλεωσ τουσ ευρεθεντασ εν τη πολει και τον γραµµατεα του αρχοντοσ τησ 
δυναµεωσ τον εκτασσοντα τον λαον τησ γησ και εξηκοντα ανδρασ του λαου τησ γησ τουσ ευρεθεντασ εν τη 
πολει20και ελαβεν αυτουσ ναβουζαρδαν ο αρχιµαγειροσ και απηγαγεν αυτουσ προσ τον βασιλεα βαβυλωνοσ 
εισ δεβλαθα21και επαισεν αυτουσ βασιλευσ βαβυλωνοσ και εθανατωσεν αυτουσ εν δεβλαθα εν γη αιµαθ και 
απωκισθη ιουδασ επανωθεν τησ γησ αυτου22και ο λαοσ ο καταλειφθεισ εν γη ιουδα ουσ κατελιπεν 
ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ και κατεστησεν επ′ αυτων τον γοδολιαν υιον αχικαµ υιου σαφαν23και 
ηκουσαν παντεσ οι αρχοντεσ τησ δυναµεωσ αυτοι και οι ανδρεσ αυτων οτι κατεστησεν βασιλευσ βαβυλωνοσ 
τον γοδολιαν και ηλθον προσ γοδολιαν εισ µασσηφαθ και ισµαηλ υιοσ ναθανιου και ιωαναν υιοσ καρηε και 
σαραιασ υιοσ θανεµαθ ο νετωφαθιτησ και ιεζονιασ υιοσ του µαχαθι αυτοι και οι ανδρεσ αυτων24και ωµοσεν 
γοδολιασ αυτοισ και τοισ ανδρασιν αυτων και ειπεν αυτοισ µη φοβεισθε παροδον των χαλδαιων καθισατε εν 
τη γη και δουλευσατε τω βασιλει βαβυλωνοσ και καλωσ εσται υµιν25και εγενηθη εν τω εβδοµω µηνι ηλθεν 
ισµαηλ υιοσ ναθανιου υιου ελισαµα εκ του σπερµατοσ των βασιλεων και δεκα ανδρεσ µετ′ αυτου και 
επαταξεν τον γοδολιαν και απεθανεν και τουσ ιουδαιουσ και τουσ χαλδαιουσ οι ησαν µετ′ αυτου εισ 
µασσηφαθ26και ανεστη πασ ο λαοσ απο µικρου και εωσ µεγαλου και οι αρχοντεσ των δυναµεων και εισηλθον 
εισ αιγυπτον οτι εφοβηθησαν απο προσωπου των χαλδαιων27και εγενηθη εν τω τριακοστω και εβδοµω ετει τησ 
αποικεσιασ του ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα εν τω δωδεκατω µηνι εβδοµη και εικαδι του µηνοσ υψωσεν 
ευιλµαρωδαχ βασιλευσ βαβυλωνοσ εν τω ενιαυτω τησ βασιλειασ αυτου την κεφαλην ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα 
και εξηγαγεν αυτον εξ οικου φυλακησ αυτου28και ελαλησεν µετ′ αυτου αγαθα και εδωκεν τον θρονον αυτου 
επανωθεν των θρονων των βασιλεων των µετ′ αυτου εν βαβυλωνι29και ηλλοιωσεν τα ιµατια τησ φυλακησ 
αυτου και ησθιεν αρτον δια παντοσ ενωπιον αυτου πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ αυτου30και η εστιατορια 
αυτου εστιατορια δια παντοσ εδοθη αυτω εξ οικου του βασιλεωσ λογον ηµερασ εν τη ηµερα αυτου πασασ τασ 
ηµερασ τησ ζωησ αυτου . 
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1Chronicles - Septuagint

 

1Chronicles

Chapter 1    **the printed version is missing the same verses (verse 11-24)
1αδαµ σηθ ενωσ2καιναν µαλελεηλ ιαρεδ3ενωχ µαθουσαλα λαµεχ4νωε υιοι νωε σηµ χαµ ιαφεθ5υιοι ιαφεθ γαµερ 
µαγωγ µαδαι ιωυαν ελισα θοβελ µοσοχ και θιρασ6και υιοι γαµερ ασχαναζ και ριφαθ και θοργαµα7και υιοι 
ιωυαν ελισα και θαρσισ κιτιοι και ροδιοι8και υιοι χαµ χουσ και µεστραιµ φουδ και χανααν9και υιοι χουσ 
σαβα και ευιλατ και σαβαθα και ρεγµα και σεβεκαθα και υιοι ρεγµα σαβα και ουδαδαν10και χουσ εγεννησεν 
τον νεβρωδ ουτοσ ηρξατο του ειναι γιγασ κυνηγοσ επι τησ γησ17υιοι σηµ αιλαµ και ασσουρ και 
αρφαξαδ24σαλα25εβερ φαλεκ ραγαυ26σερουχ ναχωρ θαρα27αβρααµ28υιοι δε αβρααµ ισαακ και ισµαηλ29αυται 
δε αι γενεσεισ πρωτοτοκου ισµαηλ ναβαιωθ και κηδαρ ναβδεηλ µαβσαν30µασµα ιδουµα µασση χοδδαδ 
θαιµαν31ιεττουρ ναφεσ και κεδµα ουτοι εισιν υιοι ισµαηλ32και υιοι χεττουρασ παλλακησ αβρααµ και ετεκεν 
αυτω τον ζεµβραν ιεξαν µαδαν µαδιαµ σοβακ σωε και υιοι ιεξαν σαβα και δαιδαν33και υιοι µαδιαµ γαιφα και 
οφερ και ενωχ και αβιδα και ελδαα παντεσ ουτοι υιοι χεττουρασ34και εγεννησεν αβρααµ τον ισαακ και υιοι 
ισαακ ησαυ και ιακωβ35υιοι ησαυ ελιφασ και ραγουηλ και ιεουλ και ιεγλοµ και κορε36υιοι ελιφασ θαιµαν και 
ωµαρ σωφαρ και γοωθαµ και κενεζ και τησ θαµνα αµαληκ37και υιοι ραγουηλ ναχεθ ζαρε σοµε και µοζε38υιοι 
σηιρ λωταν σωβαλ σεβεγων ανα δησων ωσαρ δαισων39και υιοι λωταν χορρι και αιµαν και αιλαθ και 
ναµνα40υιοι σωβαλ γωλαµ µαναχαθ γαιβηλ σωβ και ωναµ υιοι δε σεβεγων αια και ανα41υιοι ανα δαισων υιοι 
δε δησων εµερων και εσεβαν και ιεθραν και χαρραν42και υιοι ωσαρ βαλααν και ζουκαν και ιωκαν υιοι δαισων 
ωσ και αρραν43και ουτοι οι βασιλεισ αυτων βαλακ υιοσ βεωρ και ονοµα τη πολει αυτου δενναβα44και 
απεθανεν βαλακ και εβασιλευσεν αντ′ αυτου ιωβαβ υιοσ ζαρα εκ βοσορρασ45και απεθανεν ιωβαβ και 
εβασιλευσεν αντ′ αυτου ασοµ εκ τησ γησ θαιµανων46και απεθανεν ασοµ και εβασιλευσεν αντ′ αυτου αδαδ 
υιοσ βαραδ ο παταξασ µαδιαµ εν τω πεδιω µωαβ και ονοµα τη πολει αυτου γεθθαιµ47και απεθανεν αδαδ και 
εβασιλευσεν αντ′ αυτου σαµαα εκ µασεκκασ48και απεθανεν σαµαα και εβασιλευσεν αντ′ αυτου σαουλ εκ 
ροωβωθ τησ παρα ποταµον49και απεθανεν σαουλ και εβασιλευσεν αντ′ αυτου βαλαεννων υιοσ αχοβωρ50και 
απεθανεν βαλαεννων υιοσ αχοβωρ και εβασιλευσεν αντ′ αυτου αδαδ υιοσ βαραδ και ονοµα τη πολει αυτου 
φογωρ51και απεθανεν αδαδ και ησαν ηγεµονεσ εδωµ ηγεµων θαµανα ηγεµων γωλα ηγεµων ιεθετ52ηγεµων 
ελιβαµασ ηγεµων ηλασ ηγεµων φινων53ηγεµων κενεζ ηγεµων θαιµαν ηγεµων µαβσαρ54ηγεµων µεγεδιηλ ηγεµων 
ηραµ ουτοι ηγεµονεσ εδωµ 

Chapter 2
1ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ ρουβην συµεων λευι ιουδα ισσαχαρ ζαβουλων2δαν ιωσηφ βενιαµιν 
νεφθαλι γαδ ασηρ3υιοι ιουδα ηρ αυναν σηλων τρεισ εγεννηθησαν αυτω εκ τησ θυγατροσ σαυασ τησ 
χαναανιτιδοσ και ην ηρ ο πρωτοτοκοσ ιουδα πονηροσ εναντιον κυριου και απεκτεινεν αυτον4και θαµαρ η 
νυµφη αυτου ετεκεν αυτω τον φαρεσ και τον ζαρα παντεσ υιοι ιουδα πεντε5υιοι φαρεσ αρσων και ιεµουηλ6και 
υιοι ζαρα ζαµβρι και αιθαν και αιµαν και χαλχαλ και δαρα παντεσ πεντε7και υιοι χαρµι αχαρ ο 
εµποδοστατησ ισραηλ οσ ηθετησεν εισ το αναθεµα8και υιοι αιθαν αζαρια9και υιοι εσερων οι ετεχθησαν αυτω 
ο ιραµεηλ και ο ραµ και ο χαλεβ και αραµ10και αραµ εγεννησεν τον αµιναδαβ και αµιναδαβ εγεννησεν τον 
ναασσων αρχοντα του οικου ιουδα11και ναασσων εγεννησεν τον σαλµων και σαλµων εγεννησεν τον βοοσ12και 
βοοσ εγεννησεν τον ωβηδ και ωβηδ εγεννησεν τον ιεσσαι13και ιεσσαι εγεννησεν τον πρωτοτοκον αυτου ελιαβ 
αµιναδαβ ο δευτεροσ σαµαα ο τριτοσ14ναθαναηλ ο τεταρτοσ ραδδαι ο πεµπτοσ15ασοµ ο εκτοσ δαυιδ ο 
εβδοµοσ16και αδελφη αυτων σαρουια και αβιγαια και υιοι σαρουια αβεσσα και ιωαβ και ασαηλ τρεισ17και 
αβιγαια εγεννησεν τον αµεσσα και πατηρ αµεσσα ιοθορ ο ισµαηλιτησ18και χαλεβ υιοσ εσερων εγεννησεν την 
γαζουβα γυναικα και την ιεριωθ και ουτοι υιοι αυτησ ιωασαρ και σωβαβ και ορνα19και απεθανεν γαζουβα και 
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ελαβεν εαυτω χαλεβ την εφραθ και ετεκεν αυτω τον ωρ20και ωρ εγεννησεν τον ουρι και ουρι εγεννησεν τον 
βεσελεηλ21και µετα ταυτα εισηλθεν εσερων προσ την θυγατερα µαχιρ πατροσ γαλααδ και ουτοσ ελαβεν αυτην 
και αυτοσ εξηκοντα ην ετων και ετεκεν αυτω τον σεγουβ22και σεγουβ εγεννησεν τον ιαι+ρ και ησαν αυτω 
εικοσι τρεισ πολεισ εν τη γαλααδ23και ελαβεν γεδσουρ και αραµ τασ κωµασ ιαι+ρ εξ αυτων την καναθ και τασ 
κωµασ αυτησ εξηκοντα πολεισ πασαι αυται υιων µαχιρ πατροσ γαλααδ24και µετα το αποθανειν εσερων ηλθεν 
χαλεβ εισ εφραθα και η γυνη εσερων αβια και ετεκεν αυτω τον ασχωδ πατερα θεκωε25και ησαν υιοι ιερεµεηλ 
πρωτοτοκου εσερων ο πρωτοτοκοσ ραµ και βαανα και αραν και ασοµ αδελφοσ αυτου26και ην γυνη ετερα τω 
ιερεµεηλ και ονοµα αυτη αταρα αυτη εστιν µητηρ οζοµ27και ησαν υιοι ραµ πρωτοτοκου ιερεµεηλ µαασ και 
ιαµιν και ακορ28και ησαν υιοι οζοµ σαµαι και ιαδαε και υιοι σαµαι ναδαβ και αβισουρ29και ονοµα τησ 
γυναικοσ αβισουρ αβιχαιλ και ετεκεν αυτω τον αχαβαρ και τον µωλιδ30υιοι ναδαβ σαλαδ και αφφαιµ και 
απεθανεν σαλαδ ουκ εχων τεκνα31και υιοι αφφαιµ ισεµιηλ και υιοι ισεµιηλ σωσαν και υιοι σωσαν αχλαι32και 
υιοι ιαδαε αχισαµαι ιεθερ ιωναθαν και απεθανεν ιεθερ ουκ εχων τεκνα33και υιοι ιωναθαν φαλεθ και οζαζα 
ουτοι ησαν υιοι ιερεµεηλ34και ουκ ησαν τω σωσαν υιοι αλλ′ η θυγατερεσ και τω σωσαν παισ αιγυπτιοσ και 
ονοµα αυτω ιωχηλ35και εδωκεν σωσαν την θυγατερα αυτου τω ιωχηλ παιδι αυτου εισ γυναικα και ετεκεν αυτω 
τον εθθι36και εθθι εγεννησεν τον ναθαν και ναθαν εγεννησεν τον ζαβεδ37και ζαβεδ εγεννησεν τον αφαληλ και 
αφαληλ εγεννησεν τον ωβηδ38και ωβηδ εγεννησεν τον ιηου και ιηου εγεννησεν τον αζαριαν39και αζαριασ 
εγεννησεν τον χελλησ και χελλησ εγεννησεν τον ελεασα40και ελεασα εγεννησεν τον σοσοµαι και σοσοµαι 
εγεννησεν τον σαλουµ41και σαλουµ εγεννησεν τον ιεχεµιαν και ιεχεµιασ εγεννησεν τον ελισαµα42και υιοι 
χαλεβ αδελφου ιερεµεηλ µαρισα ο πρωτοτοκοσ αυτου ουτοσ πατηρ ζιφ και υιοι µαρισα πατροσ χεβρων43και 
υιοι χεβρων κορε και θαπουσ και ρεκοµ και σεµαα44και σεµαα εγεννησεν τον ραεµ πατερα ιερκααν και 
ιερκααν εγεννησεν τον σαµαι45και υιοσ αυτου µαων και µαων πατηρ βαιθσουρ46και γαιφα η παλλακη χαλεβ 
εγεννησεν τον αρραν και τον µωσα και τον γεζουε και αρραν εγεννησεν τον γεζουε47και υιοι ιαδαι ραγεµ και 
ιωαθαµ και γηρσωµ και φαλετ και γαιφα και σαγαφ48και η παλλακη χαλεβ µωχα εγεννησεν τον σαβερ και τον 
θαρχνα49και εγεννησεν σαγαφ πατερα µαρµηνα και τον σαου πατερα µαχαβηνα και πατερα γαιβαα και 
θυγατηρ χαλεβ ασχα50ουτοι ησαν υιοι χαλεβ υιοι ωρ πρωτοτοκου εφραθα σωβαλ πατηρ 
καριαθιαριµ51σαλωµων πατηρ βαιθλαεµ αριµ πατηρ βαιθγεδωρ52και ησαν υιοι τω σωβαλ πατρι καριαθιαριµ 
αραα εσι αµµανιθ53εµοσφεωσ πολισ ιαι+ρ αιθαλιµ και µιφιθιµ και ησαµαθιµ και ηµασαραι+µ εκ τουτων 
εξηλθοσαν οι σαραθαιοι και οι εσθαωλαιοι54υιοι σαλωµων βαιθλαεµ νετωφαθι αταρωθ οικου ιωαβ και ηµισυ 
τησ µαναθι ησαρει+55πατριαι γραµµατεων κατοικουντεσ ιαβεσ θαργαθιιµ σαµαθιιµ σωκαθιιµ ουτοι οι κιναιοι 
οι ελθοντεσ εκ µεσηµα πατροσ οικου ρηχαβ 

Chapter 3
1και ουτοι ησαν υιοι δαυιδ οι τεχθεντεσ αυτω εν χεβρων ο πρωτοτοκοσ αµνων τη αχινααµ τη ιεζραηλιτιδι ο 
δευτεροσ δανιηλ τη αβιγαια τη καρµηλια2ο τριτοσ αβεσσαλωµ υιοσ µωχα θυγατροσ θολµαι βασιλεωσ γεδσουρ 
ο τεταρτοσ αδωνια υιοσ αγγιθ3ο πεµπτοσ σαφατια τησ αβιταλ ο εκτοσ ιεθρααµ τη αγλα γυναικι αυτου4εξ 
εγεννηθησαν αυτω εν χεβρων και εβασιλευσεν εκει επτα ετη και εξαµηνον και τριακοντα και τρια ετη 
εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ5και ουτοι ετεχθησαν αυτω εν ιερουσαληµ σαµαα σωβαβ ναθαν και σαλωµων 
τεσσαρεσ τη βηρσαβεε θυγατρι αµιηλ6και ιβααρ και ελισαµα και ελιφαλετ7και ναγε και ναφαγ και ιανουε8και 
ελισαµα και ελιαδα και ελιφαλετ εννεα9παντεσ υιοι δαυιδ πλην των υιων των παλλακων και θηµαρ αδελφη 
αυτων10υιοι σαλωµων ροβοαµ αβια υιοσ αυτου ασα υιοσ αυτου ιωσαφατ υιοσ αυτου11ιωραµ υιοσ αυτου 
οχοζια υιοσ αυτου ιωασ υιοσ αυτου12αµασιασ υιοσ αυτου αζαρια υιοσ αυτου ιωαθαν υιοσ αυτου13αχαζ υιοσ 
αυτου εζεκιασ υιοσ αυτου µανασσησ υιοσ αυτου14αµων υιοσ αυτου ιωσια υιοσ αυτου15και υιοι ιωσια 
πρωτοτοκοσ ιωαναν ο δευτεροσ ιωακιµ ο τριτοσ σεδεκια ο τεταρτοσ σαλουµ16και υιοι ιωακιµ ιεχονιασ υιοσ 
αυτου σεδεκιασ υιοσ αυτου17και υιοι ιεχονια−ασιρ σαλαθιηλ υιοσ αυτου18µελχιραµ και φαδαιασ και 
σανεσαρ και ιεκεµια και ωσαµω και δενεθι19και υιοι σαλαθιηλ ζοροβαβελ και σεµει+ και υιοι ζοροβαβελ 
µοσολλαµοσ και ανανια και σαλωµιθ αδελφη αυτων20και ασουβε και οολ και βαραχια και ασαδια και 
ασοβαεσδ πεντε21και υιοι ανανια φαλλετια και ισαια υιοσ αυτου ραφαια υιοσ αυτου ορνα υιοσ αυτου αβδια 
υιοσ αυτου σεχενια υιοσ αυτου22και υιοσ σεχενια σαµαια και υιοι σαµαια χαττουσ και ιωηλ και µαρι και 
νωαδια και σαφαθ εξ23και υιοι νωαδια ελιθεναν και εζεκια και εζρικαµ τρεισ24και υιοι ελιθεναν οδουια και 
ελιασιβ και φαλαια και ακουν και ιωαναν και δαλαια και ανανι επτα 
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Chapter 4
1και υιοι ιουδα φαρεσ αρσων και χαρµι και ωρ σουβαλ2και ραια υιοσ αυτου και σουβαλ εγεννησεν τον ιεθ και 
ιεθ εγεννησεν τον αχιµι και τον λααδ αυται αι γενεσεισ του σαραθι3και ουτοι υιοι αιταµ ιεζραηλ και ραγµα 
και ιαβασ και ονοµα αδελφησ αυτων εσηλεββων4και φανουηλ πατηρ γεδωρ και αζηρ πατηρ ωσαν ουτοι υιοι 
ωρ του πρωτοτοκου εφραθα πατροσ βαιθλαεµ5και τω σαουρ πατρι θεκωε ησαν δυο γυναικεσ αωδα και 
θοαδα6και ετεκεν αυτω αωδα τον ωχαζαµ και τον ηφαδ και τον θαιµαν και τον ασθηραν παντεσ ουτοι υιοι 
αωδασ7και υιοι θοαδα σαρεθ και σααρ και εθναν8και κωσ εγεννησεν τον ενωβ και τον σαβηβα και γεννησεισ 
αδελφου ρηχαβ υιου ιαριµ9και ην ιγαβησ ενδοξοσ υπερ τουσ αδελφουσ αυτου και η µητηρ εκαλεσεν το ονοµα 
αυτου ιγαβησ λεγουσα ετεκον ωσ γαβησ10και επεκαλεσατο ιγαβησ τον θεον ισραηλ λεγων εαν ευλογων 
ευλογησησ µε και πληθυνησ τα ορια µου και η η χειρ σου µετ′ εµου και ποιησεισ γνωσιν του µη ταπεινωσαι µε 
και επηγαγεν ο θεοσ παντα οσα ητησατο11και χαλεβ πατηρ ασχα εγεννησεν τον µαχιρ ουτοσ πατηρ 
ασσαθων12και ασσαθων εγεννησεν τον βαθρεφαν και τον φεσσηε και τον θανα πατερα πολεωσ ναασ αδελφου 
εσελων του κενεζι ουτοι ανδρεσ ρηφα13και υιοι κενεζ γοθονιηλ και σαραια και υιοι γοθονιηλ αθαθ14και 
µαναθι εγεννησεν τον γοφερα και σαραια εγεννησεν τον ιωαβ πατερα αγεαδδαι+ρ οτι τεκτονεσ ησαν15και υιοι 
χαλεβ υιου ιεφοννη ηρα αλα και νοοµ και υιοι αλα κενεζ16και υιοσ αυτου γεσεηλ αµηαχι και ζαφα και ζαιρα 
και εσεραηλ17και υιοι εσρι ιεθερ µωραδ και αφερ και ιαλων και εγεννησεν ιεθερ τον µαρων και τον σεµαι και 
τον µαρεθ πατερα εσθεµων18και η γυνη αυτου αυτη αδια ετεκεν τον ιαρεδ πατερα γεδωρ και τον αβερ πατερα 
σωχων και τον ιεκθιηλ πατερα ζανω και ουτοι υιοι γελια θυγατροσ φαραω ην ελαβεν µωρηδ19και υιοι γυναικοσ 
τησ ιδουιασ αδελφησ ναχεµ και δαλια πατηρ κει+λα και σεµειων πατηρ ιωµαν και υιοι ναηµ πατροσ κει+λα 
αγαρµι και εσθεµωη µαχαθι20και υιοι σεµιων αµνων και ρανα υιοσ αναν και θιλων και υιοι ισει+ ζωαθ και 
υιοι ζωαθ21υιοι σηλωµ υιου ιουδα ηρ πατηρ ληχα και λααδα πατηρ µαρησα και γενεσεισ οικιων εφραθ αβακ 
τω οικω εσοβα22και ιωακιµ και ανδρεσ χωζηβα και ιωασ και σαραφ οι κατωκησαν εν µωαβ και απεστρεψεν 
αυτουσ αβεδηριν αθουκιιν23ουτοι κεραµεισ οι κατοικουντεσ εν ναται+µ και γαδηρα µετα του βασιλεωσ εν τη 
βασιλεια αυτου ενισχυσαν και κατωκησαν εκει24υιοι συµεων ναµουηλ και ιαµιν ιαριβ ζαρε σαουλ25σαλεµ 
υιοσ αυτου µαβασαµ υιοσ αυτου µασµα υιοσ αυτου26αµουηλ υιοσ αυτου σαβουδ υιοσ αυτου ζακχουρ υιοσ 
αυτου σεµει+ υιοσ αυτου27και τω σεµει+ υιοι εκκαιδεκα και θυγατερεσ τρεισ και τοισ αδελφοισ αυτων ουκ 
ησαν υιοι πολλοι και πασαι αι πατριαι αυτων ουκ επλεονασαν ωσ υιοι ιουδα28και κατωκησαν εν βηρσαβεε και 
σαµα και µωλαδα και εσηρσουαλ29και εν βαλαα και βοασοµ και θουλαδ30και βαθουηλ και ερµα και 
σεκλαγ31και βαιθµαρχαβωθ και ηµισυ σωσιµ και οικον βαρουµσεωριµ αυται πολεισ αυτων εωσ βασιλεωσ 
δαυιδ32και επαυλεισ αυτων αιταµ και ηνρεµµων και θοκκαν και αισαν πολεισ πεντε33και πασαι αι επαυλεισ 
αυτων κυκλω των πολεων τουτων εωσ βααλ αυτη η κατασχεσισ αυτων και ο καταλοχισµοσ αυτων34και 
µοσωβαβ και ιεµολοχ και ιωσια υιοσ αµασια35και ιωηλ και ουτοσ υιοσ ισαβια υιοσ σαραια υιοσ ασιηλ36και 
ελιωηναι και ιακαβα και ιασουια και ασαια και εδιηλ και ισµαηλ και βαναια37και ζουζα υιοσ σεφει+ υιου 
αλλων υιου ιεδια υιου σαµαρι υιου σαµαιου38ουτοι οι διελθοντεσ εν ονοµασιν αρχοντων εν ταισ γενεσεσιν 
αυτων και εν οικοισ πατριων αυτων επληθυνθησαν εισ πληθοσ39και επορευθησαν εωσ του ελθειν γεραρα εωσ 
των ανατολων τησ γαι του ζητησαι νοµασ τοισ κτηνεσιν αυτων40και ευρον νοµασ πιονασ και αγαθασ και η γη 
πλατεια εναντιον αυτων και ειρηνη και ησυχια οτι εκ των υιων χαµ των κατοικουντων εκει εµπροσθεν41και 
ηλθοσαν ουτοι οι γεγραµµενοι επ′ ονοµατοσ εν ηµεραισ εζεκιου βασιλεωσ ιουδα και επαταξαν τουσ οικουσ 
αυτων και τουσ µιναιουσ ουσ ευροσαν εκει και ανεθεµατισαν αυτουσ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και ωκησαν 
αντ′ αυτων οτι νοµαι τοισ κτηνεσιν αυτων εκει42και εξ αυτων απο των υιων συµεων επορευθησαν εισ οροσ 
σηιρ ανδρεσ πεντακοσιοι και φαλεττια και νωαδια και ραφαια και οζιηλ υιοι ιεσι αρχοντεσ αυτων43και 
επαταξαν τουσ καταλοιπουσ τουσ καταλειφθεντασ του αµαληκ και κατωκησαν εκει εωσ τησ ηµερασ ταυτησ 

Chapter 5
1και υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ οτι ουτοσ ο πρωτοτοκοσ και εν τω αναβηναι επι την κοιτην του πατροσ 
αυτου εδωκεν ευλογιαν αυτου τω υιω αυτου ιωσηφ υιω ισραηλ και ουκ εγενεαλογηθη εισ πρωτοτοκια2οτι 
ιουδασ δυνατοσ ισχυι και εν τοισ αδελφοισ αυτου και εισ ηγουµενον εξ αυτου και η ευλογια του ιωσηφ3υιοι 
ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ ενωχ και φαλλουσ αρσων και χαρµι4υιοι ιωηλ σεµει+ και βαναια υιοσ αυτου και 
υιοι γουγ υιου σεµει+5υιοσ αυτου µιχα υιοσ αυτου ρηχα υιοσ αυτου βααλ6υιοσ αυτου βεηρα ον µετωκισεν 
θαγλαθφαλνασαρ βασιλευσ ασσουρ ουτοσ αρχων των ρουβην7και αδελφοι αυτου τη πατρια αυτου εν τοισ 
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καταλοχισµοισ αυτων κατα γενεσεισ αυτων ο αρχων ιωηλ και ζαχαρια8και βαλεκ υιοσ οζουζ υιοσ σαµα υιοσ 
ιωηλ ουτοσ κατωκησεν εν αροηρ και επι ναβαυ και βεελµαων9και προσ ανατολασ κατωκησεν εωσ ερχοµενων 
τησ ερηµου απο του ποταµου ευφρατου οτι κτηνη αυτων πολλα εν γη γαλααδ10και εν ηµεραισ σαουλ εποιησαν 
πολεµον προσ τουσ παροικουσ και επεσον εν χερσιν αυτων κατοικουντεσ εν σκηναισ εωσ παντεσ κατ′ 
ανατολασ τησ γαλααδ11υιοι γαδ κατεναντι αυτων κατωκησαν εν τη βασαν εωσ σελχα12ιωηλ ο πρωτοτοκοσ και 
σαφαµ ο δευτεροσ και ιανι ο γραµµατευσ εν βασαν13και οι αδελφοι αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων µιχαηλ 
µοσολλαµ και σεβεε και ιωρεε και ιαχαν και ζουε και ωβηδ επτα14ουτοι υιοι αβιχαιλ υιου ουρι υιου ιδαι υιου 
γαλααδ υιου µιχαηλ υιου ισαι υιου ιουρι υιου ζαβουχαµ15υιου αβδιηλ υιου γουνι αρχων οικου 
πατριων16κατωκουν εν γαλααδ εν βασαν και εν ταισ κωµαισ αυτων και παντα τα περιχωρα σαρων εωσ 
εξοδου17παντων ο καταλοχισµοσ εν ηµεραισ ιωαθαµ βασιλεωσ ιουδα και εν ηµεραισ ιεροβοαµ βασιλεωσ 
ισραηλ18υιοι ρουβην και γαδ και ηµισυ φυλησ µανασση εξ υιων δυναµεωσ ανδρεσ αιροντεσ ασπιδασ και 
µαχαιραν και τεινοντεσ τοξον και δεδιδαγµενοι πολεµον τεσσαρακοντα και τεσσαρεσ χιλιαδεσ και επτακοσιοι 
και εξηκοντα εκπορευοµενοι εισ παραταξιν19και εποιουν πολεµον µετα των αγαρηνων και ιτουραιων και 
ναφισαιων και ναδαβαιων20και κατισχυσαν επ′ αυτων και εδοθησαν εισ χειρασ αυτων οι αγαραιοι και παντα 
τα σκηνωµατα αυτων οτι προσ τον θεον εβοησαν εν τω πολεµω και επηκουσεν αυτοισ οτι ηλπισαν επ′ 
αυτον21και ηχµαλωτευσαν την αποσκευην αυτων καµηλουσ πεντακισχιλιασ και προβατων διακοσιασ 
πεντηκοντα χιλιαδασ ονουσ δισχιλιουσ και ψυχασ ανδρων εκατον χιλιαδασ22οτι τραυµατιαι πολλοι επεσον 
οτι παρα του θεου ο πολεµοσ και κατωκησαν αντ′ αυτων εωσ τησ µετοικεσιασ23και οι ηµισεισ φυλησ µανασση 
κατωκησαν εν τη γη απο βασαν εωσ βααλερµων και σανιρ και οροσ αερµων και εν τω λιβανω αυτοι 
επλεονασθησαν24και ουτοι αρχηγοι οικου πατριων αυτων οφερ και ισει+ και ελιηλ και εσδριηλ και ιερµια και 
ωδουια και ιεδιηλ ανδρεσ ισχυροι δυναµει ανδρεσ ονοµαστοι αρχοντεσ των οικων πατριων αυτων25και 
ηθετησαν εν θεω πατερων αυτων και επορνευσαν οπισω θεων λαων τησ γησ ουσ εξηρεν ο θεοσ απο προσωπου 
αυτων26και επηγειρεν ο θεοσ ισραηλ το πνευµα φαλωχ βασιλεωσ ασσουρ και το πνευµα θαγλαθφαλνασαρ 
βασιλεωσ ασσουρ και µετωκισεν τον ρουβην και τον γαδδι και το ηµισυ φυλησ µανασση και ηγαγεν αυτουσ 
εισ χαλαχ και χαβωρ και επι ποταµον γωζαν εωσ τησ ηµερασ ταυτησ27υιοι λευι γεδσων κααθ και µεραρι28και 
υιοι κααθ αµβραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ29και υιοι αµβραµ ααρων και µωυσησ και µαριαµ και υιοι 
ααρων ναδαβ και αβιουδ ελεαζαρ και ιθαµαρ30ελεαζαρ εγεννησεν τον φινεεσ φινεεσ εγεννησεν τον 
αβισου31αβισου εγεννησεν τον βωκαι βωκαι εγεννησεν τον οζι32οζι εγεννησε τον ζαραια ζαραια εγεννησεν τον 
µαριηλ33και µαριηλ εγεννησεν τον αµαρια και αµαρια εγεννησεν τον αχιτωβ34και αχιτωβ εγεννησεν τον 
σαδωκ και σαδωκ εγεννησεν τον αχιµαασ35και αχιµαασ εγεννησεν τον αζαρια και αζαριασ εγεννησεν τον 
ιωαναν36και ιωανασ εγεννησεν τον αζαριαν ουτοσ ιερατευσεν εν τω οικω ω ωκοδοµησεν σαλωµων εν 
ιερουσαληµ37και εγεννησεν αζαρια τον αµαρια και αµαρια εγεννησεν τον αχιτωβ38και αχιτωβ εγεννησεν τον 
σαδωκ και σαδωκ εγεννησεν τον σαλωµ39και σαλωµ εγεννησεν τον χελκιαν και χελκιασ εγεννησεν τον 
αζαρια40και αζαριασ εγεννησεν τον σαραια και σαραιασ εγεννησεν τον ιωσαδακ41και ιωσαδακ επορευθη εν 
τη µετοικια µετα ιουδα και ιερουσαληµ εν χειρι ναβουχοδονοσορ 

Chapter 6
1υιοι λευι γεδσων κααθ και µεραρι2και ταυτα τα ονοµατα των υιων γεδσων λοβενι και σεµει+3υιοι κααθ 
αµβραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ4υιοι µεραρι µοολι και οµουσι και αυται αι πατριαι του λευι κατα 
πατριασ αυτων5τω γεδσων τω λοβενι υιω αυτου ιεεθ υιοσ αυτου ζεµµα υιοσ αυτου6ιωαχ υιοσ αυτου αδδι υιοσ 
αυτου ζαρα υιοσ αυτου ιεθρι υιοσ αυτου7υιοι κααθ αµιναδαβ υιοσ αυτου κορε υιοσ αυτου ασιρ υιοσ 
αυτου8ελκανα υιοσ αυτου και αβιασαφ υιοσ αυτου ασιρ υιοσ αυτου9θααθ υιοσ αυτου ουριηλ υιοσ αυτου οζια 
υιοσ αυτου σαουλ υιοσ αυτου10και υιοι ελκανα αµασι και αχιµωθ11ελκανα υιοσ αυτου σουφι υιοσ αυτου και 
νααθ υιοσ αυτου12ελιαβ υιοσ αυτου ιδαερ υιοσ αυτου ελκανα υιοσ αυτου13υιοι σαµουηλ ο πρωτοτοκοσ σανι 
και αβια14υιοι µεραρι µοολι λοβενι υιοσ αυτου σεµει+ υιοσ αυτου οζα υιοσ αυτου15σοµεα υιοσ αυτου αγγια 
υιοσ αυτου ασαια υιοσ αυτου16και ουτοι ουσ κατεστησεν δαυιδ επι χειρασ αδοντων εν οικω κυριου εν τη 
καταπαυσει τησ κιβωτου17και ησαν λειτουργουντεσ εναντιον τησ σκηνησ οικου µαρτυριου εν οργανοισ εωσ 
ου ωκοδοµησεν σαλωµων τον οικον κυριου εν ιερουσαληµ και εστησαν κατα την κρισιν αυτων επι τασ 
λειτουργιασ αυτων18και ουτοι οι εστηκοτεσ και οι υιοι αυτων εκ των υιων του κααθ αιµαν ο ψαλτωδοσ υιοσ 
ιωηλ υιου σαµουηλ19υιου ελκανα υιου ηδαδ υιου ελιηλ υιου θιε20υιου σουφ υιου ελκανα υιου µεθ υιου 
αµασιου21υιου ελκανα υιου ιωηλ υιου αζαρια υιου σαφανια22υιου θααθ υιου ασιρ υιου αβιασαφ υιου 
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κορε23υιου ισσααρ υιου κααθ υιου λευι υιου ισραηλ24και αδελφοσ αυτου ασαφ ο εστηκωσ εν δεξια αυτου 
ασαφ υιοσ βαραχια υιου σαµαα25υιου µιχαηλ υιου µαασια υιου µελχια26υιου αθανι υιου ζαραι υιου 
αδια27υιου αιθαν υιου ζαµµα υιου σεµει+28υιου ηχα υιου γεδσων υιου λευι29και υιοι µεραρι αδελφου αυτων εξ 
αριστερων αιθαν υιοσ κισαι υιου αβδι υιου µαλωχ30υιου ασεβι υιου αµεσσια υιου χελκιου31υιου αµασαι υιου 
βανι υιου σεµµηρ32υιου µοολι υιου µουσι υιου µεραρι υιου λευι33και αδελφοι αυτων κατ′ οικουσ πατριων 
αυτων οι λευιται δεδοµενοι εισ πασαν εργασιαν λειτουργιασ σκηνησ οικου του θεου34και ααρων και οι υιοι 
αυτου θυµιωντεσ επι το θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων και επι το θυσιαστηριον των θυµιαµατων εισ 
πασαν εργασιαν αγια των αγιων και εξιλασκεσθαι περι ισραηλ κατα παντα οσα ενετειλατο µωυσησ παισ του 
θεου35και ουτοι υιοι ααρων ελεαζαρ υιοσ αυτου φινεεσ υιοσ αυτου αβισου υιοσ αυτου36βωκαι υιοσ αυτου οζι 
υιοσ αυτου ζαραια υιοσ αυτου37µαριηλ υιοσ αυτου αµαρια υιοσ αυτου αχιτωβ υιοσ αυτου38σαδωκ υιοσ 
αυτου αχιµαασ υιοσ αυτου39και αυται αι κατοικιαι αυτων εν ταισ κωµαισ αυτων εν τοισ οριοισ αυτων τοισ 
υιοισ ααρων τη πατρια του κααθι οτι αυτοισ εγενετο ο κληροσ40και εδωκαν αυτοισ την χεβρων εν γη ιουδα και 
τα περισπορια αυτησ κυκλω αυτησ41και τα πεδια τησ πολεωσ και τασ κωµασ αυτησ εδωκαν τω χαλεβ υιω 
ιεφοννη42και τοισ υιοισ ααρων εδωκαν τασ πολεισ των φυγαδευτηριων την χεβρων και την λοβνα και τα 
περισπορια αυτησ και την σελνα και τα περισπορια αυτησ και την εσθαµω και τα περισπορια αυτησ43και την 
ιεθθαρ και τα περισπορια αυτησ και την δαβιρ και τα περισπορια αυτησ44και την ασαν και τα περισπορια 
αυτησ και την ατταν και τα περισπορια αυτησ και την βασαµυσ και τα περισπορια αυτησ45και εκ φυλησ 
βενιαµιν την γαβεε και τα περισπορια αυτησ και την γαλεµεθ και τα περισπορια αυτησ και την αγχωχ και τα 
περισπορια αυτησ πασαι αι πολεισ αυτων τρισκαιδεκα πολεισ κατα πατριασ αυτων46και τοισ υιοισ κααθ τοισ 
καταλοιποισ εκ των πατριων εκ τησ φυλησ εκ του ηµισουσ φυλησ µανασση κληρω πολεισ δεκα47και τοισ υιοισ 
γεδσων κατα πατριασ αυτων εκ φυλησ ισσαχαρ εκ φυλησ ασηρ εκ φυλησ νεφθαλι εκ φυλησ µανασση εν τη 
βασαν πολεισ τρισκαιδεκα48και τοισ υιοισ µεραρι κατα πατριασ αυτων εκ φυλησ ρουβην εκ φυλησ γαδ εκ 
φυλησ ζαβουλων κληρω πολεισ δεκα δυο49και εδωκαν οι υιοι ισραηλ τοισ λευιταισ τασ πολεισ και τα 
περισπορια αυτων50και εδωκαν εν κληρω εκ φυλησ υιων ιουδα και εκ φυλησ υιων συµεων τασ πολεισ ταυτασ 
ασ εκαλεσεν αυτασ επ′ ονοµατοσ51και απο των πατριων υιων κααθ και εγενοντο πολεισ των οριων αυτων εκ 
φυλησ εφραιµ52και εδωκαν αυτω τασ πολεισ των φυγαδευτηριων την συχεµ και τα περισπορια αυτησ εν ορει 
εφραιµ και την γαζερ και τα περισπορια αυτησ53και την ιεκµααµ και τα περισπορια αυτησ και την βαιθωρων 
και τα περισπορια αυτησ54και την εγλαµ και τα περισπορια αυτησ και την γεθρεµµων και τα περισπορια 
αυτησ55και απο του ηµισουσ φυλησ µανασση την αναρ και τα περισπορια αυτησ και την ιεβλααµ και τα 
περισπορια αυτησ κατα πατριαν τοισ υιοισ κααθ τοισ καταλοιποισ56τοισ υιοισ γεδσων απο πατριων ηµισουσ 
φυλησ µανασση την γωλαν εκ τησ βασαν και τα περισπορια αυτησ και την ασηρωθ και τα περισπορια 
αυτησ57και εκ φυλησ ισσαχαρ την κεδεσ και τα περισπορια αυτησ και την δεβερι και τα περισπορια 
αυτησ58και την δαβωρ και τα περισπορια αυτησ και την αναµ και τα περισπορια αυτησ59και εκ φυλησ ασηρ 
την µασαλ και τα περισπορια αυτησ και την αβαραν και τα περισπορια αυτησ60και την ικακ και τα 
περισπορια αυτησ και την ροωβ και τα περισπορια αυτησ61και απο φυλησ νεφθαλι την κεδεσ εν τη γαλιλαια 
και τα περισπορια αυτησ και την χαµωθ και τα περισπορια αυτησ και την καριαθαιµ και τα περισπορια 
αυτησ62τοισ υιοισ µεραρι τοισ καταλοιποισ εκ φυλησ ζαβουλων την ρεµµων και τα περισπορια αυτησ και την 
θαχχια και τα περισπορια αυτησ63και εκ του περαν του ιορδανου ιεριχω κατα δυσµασ του ιορδανου εκ φυλησ 
ρουβην την βοσορ εν τη ερηµω και τα περισπορια αυτησ και την ιασα και τα περισπορια αυτησ64και την 
καδηµωθ και τα περισπορια αυτησ και την µωφααθ και τα περισπορια αυτησ65και εκ φυλησ γαδ την ραµωθ 
γαλααδ και τα περισπορια αυτησ και την µααναιµ και τα περισπορια αυτησ66και την εσεβων και τα 
περισπορια αυτησ και την ιαζηρ και τα περισπορια αυτησ 

Chapter 7
1και τοισ υιοισ ισσαχαρ θωλα και φουα και ιασουβ και σεµερων τεσσαρεσ2και υιοι θωλα οζι και ραφαια και 
ιεριηλ και ιεµου και ιεβασαµ και σαµουηλ αρχοντεσ οικων πατριων αυτων τω θωλα ισχυροι δυναµει κατα 
γενεσεισ αυτων ο αριθµοσ αυτων εν ηµεραισ δαυιδ εικοσι και δυο χιλιαδεσ και εξακοσιοι3και υιοι οζι ιεζρια 
και υιοι ιεζρια µιχαηλ και οβδια και ιωηλ και ιεσια πεντε αρχοντεσ παντεσ4και επ′ αυτων κατα γενεσεισ 
αυτων κατ′ οικουσ πατρικουσ αυτων ισχυροι παραταξασθαι εισ πολεµον τριακοντα και εξ χιλιαδεσ οτι 
επληθυναν γυναικασ και υιουσ5και αδελφοι αυτων εισ πασασ πατριασ ισσαχαρ ισχυροι δυναµει ογδοηκοντα 
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και επτα χιλιαδεσ ο αριθµοσ αυτων των παντων6βενιαµιν βαλε και βαχιρ και ιαδιηλ τρεισ7και υιοι βαλε 
ασεβων και οζι και οζιηλ και ιεριµωθ και ουρι πεντε αρχοντεσ οικων πατρικων ισχυροι δυναµει και ο αριθµοσ 
αυτων εικοσι και δυο χιλιαδεσ και τριακοντα τεσσαρεσ8και υιοι βαχιρ ζαµαριασ και ιωασ και ελιεζερ και 
ελιθεναν και αµαρια και ιεριµωθ και αβιου και αναθωθ και γεµεεθ παντεσ ουτοι υιοι βαχιρ9και ο αριθµοσ 
αυτων κατα γενεσεισ αυτων αρχοντεσ οικων πατριων αυτων ισχυροι δυναµει εικοσι χιλιαδεσ και 
διακοσιοι10και υιοι ιαδιηλ βαλααν και υιοι βαλααν ιαουσ και βενιαµιν και αωθ και χανανα και ζαιθαν και 
ραµεσσαι και αχισααρ11παντεσ ουτοι υιοι ιαδιηλ αρχοντεσ των πατριων ισχυροι δυναµει επτακαιδεκα 
χιλιαδεσ και διακοσιοι εκπορευοµενοι δυναµει του πολεµειν12και σαπφιν και απφιν και υιοι ραωµ υιοσ αυτου 
αερ13υιοι νεφθαλι ιασιηλ και γωνι και ισσιηρ και σαλωµ υιοι βαλαα14υιοι µανασση ασεριηλ ον ετεκεν η 
παλλακη αυτου η συρα ετεκεν τον µαχιρ πατερα γαλααδ15και µαχιρ ελαβεν γυναικα τω αµφιν και µαµφιν και 
ονοµα αδελφησ αυτου µοωχα και ονοµα τω δευτερω σαλπααδ και εγεννηθησαν τω σαλπααδ θυγατερεσ16και 
ετεκεν µοωχα γυνη µαχιρ υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου φαρεσ και ονοµα αδελφου αυτου σοροσ υιοσ 
αυτου ουλαµ17και υιοι ουλαµ βαδαν ουτοι υιοι γαλααδ υιου µαχιρ υιου µανασση18και αδελφη αυτου η 
µαλεχεθ ετεκεν τον ισαδεκ και τον αβιεζερ και τον µαελα19και ησαν υιοι σεµιρα ιααιµ και συχεµ και λακει+ 
και ανιαµ20και υιοι εφραιµ σωθαλα και βαραδ υιοσ αυτου και θααθ υιοσ αυτου ελεαδα υιοσ αυτου νοµεε υιοσ 
αυτου21ζαβεδ υιοσ αυτου σωθελε υιοσ αυτου και εζερ και ελεαδ και απεκτειναν αυτουσ ανδρεσ γεθ οι 
τεχθεντεσ εν τη γη οτι κατεβησαν λαβειν τα κτηνη αυτων22και επενθησεν εφραιµ πατηρ αυτων ηµερασ πολλασ 
και ηλθον αδελφοι αυτου του παρακαλεσαι αυτον23και εισηλθεν προσ την γυναικα αυτου και ελαβεν εν γαστρι 
και ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου βαραγα οτι εν κακοισ εγενετο εν οικω µου24και εν εκεινοισ τοισ 
καταλοιποισ και ωκοδοµησεν βαιθωρων την κατω και την ανω και υιοι οζαν σεηρα25και ραφη υιοι αυτου 
ρασεφ και θαλε υιοι αυτου θαεν υιοσ αυτου26τω λααδαν υιω αυτου αµιουδ υιοσ αυτου ελισαµα υιοσ 
αυτου27νουµ υιοσ αυτου ιησουε υιοσ αυτου28και κατασχεσισ αυτων και κατοικια αυτων βαιθηλ και αι κωµαι 
αυτησ κατ′ ανατολασ νααραν προσ δυσµαισ γαζερ και αι κωµαι αυτησ και συχεµ και αι κωµαι αυτησ εωσ 
γαιαν και αι κωµαι αυτησ29και εωσ οριων υιων µανασση βαιθσααν και αι κωµαι αυτησ θααναχ και αι κωµαι 
αυτησ και βαλαδ και αι κωµαι αυτησ µαγεδδω και αι κωµαι αυτησ δωρ και αι κωµαι αυτησ εν ταυταισ 
κατωκησαν οι υιοι ιωσηφ υιου ισραηλ30υιοι ασηρ ιεµνα και ισουα και ισουι και βεριγα και σορε αδελφη 
αυτων31και υιοι βεριγα χαβερ και µελχιηλ ουτοσ πατηρ βερζαιθ32και χαβερ εγεννησεν τον ιαφαλητ και τον 
σαµηρ και τον χωθαµ και την σωλα αδελφην αυτων33και υιοι ιαφαλητ φεσηχι βαµαηλ και ασιθ ουτοι υιοι 
ιαφαλητ34και υιοι σεµµηρ αχιουραογα και οβα και αραµ35και βανηελαµ αδελφοι αυτου σωφα και ιµανα και 
σελλησ και αµαλ36υιοι σωφα χουχι αρναφαρ και σουαλ και βαρι και ιµαρη37σοβαλ και ωδ και σεµµα και 
σαλισα και ιεθραν και βεηρα38και υιοι ιεθερ ιφινα και φασφα και αρα39και υιοι ωλα ορεχ ανιηλ και 
ρασια40παντεσ ουτοι υιοι ασηρ παντεσ αρχοντεσ πατριων εκλεκτοι ισχυροι δυναµει αρχοντεσ ηγουµενοι 
αριθµοσ αυτων εισ παραταξιν του πολεµειν αριθµοσ αυτων ανδρεσ εικοσι εξ χιλιαδεσ 

Chapter 8
1και βενιαµιν εγεννησεν τον βαλε πρωτοτοκον αυτου και ασβηλ τον δευτερον ααρα τον τριτον2νωα τον 
τεταρτον και ραφη τον πεµπτον3και ησαν υιοι τω βαλε αδερ και γηρα και αβιουδ4και αβισουε και νοοµα και 
αχια5και γηρα και σωφαρφακ και ωιµ6ουτοι υιοι αωδ ουτοι εισιν αρχοντεσ πατριων τοισ κατοικουσιν γαβεε 
και µετωκισαν αυτουσ εισ µαναχαθι7και νοοµα και αχια και γηρα ουτοσ ιγλααµ και εγεννησεν τον ναανα και 
τον αχιχωδ8και σααρηµ εγεννησεν εν τω πεδιω µωαβ µετα το αποστειλαι αυτον ωσιµ και την βααδα γυναικα 
αυτου9και εγεννησεν εκ τησ αδα γυναικοσ αυτου τον ιωβαβ και τον σεβια και τον µισα και τον µελχαµ10και 
τον ιαωσ και τον σαβια και τον µαρµα ουτοι αρχοντεσ πατριων11και εκ τησ ωσιµ εγεννησεν τον αβιτωβ και τον 
αλφααλ12και υιοι αλφααλ ωβηδ µεσσααµ σεµµηρ ουτοσ ωκοδοµησεν την ωνω και την λοδ και τασ κωµασ 
αυτησ13και βεριγα και σαµα ουτοι αρχοντεσ των πατριων τοισ κατοικουσιν αιλαµ και ουτοι εξεδιωξαν τουσ 
κατοικουντασ γεθ14και αδελφοσ αυτου σωσηκ και ιαριµωθ15και ζαβαδια και ωρηρ και ωδηδ16και µιχαηλ και 
ιεσφα και ιωχα υιοι βαριγα17και ζαβαδια και µοσολλαµ και αζακι και αβαρ18και ισαµαρι και ιεζλια και ιωβαβ 
υιοι ελφααλ19και ιακιµ και ζεχρι και ζαβδι20και ελιωηναι και σαλθι και ελιηλι21και αδαια και βαραια και 
σαµαραθ υιοι σαµαι+22και ισφαν και ωβηδ και ελεηλ23και αβαδων και ζεχρι και αναν24και ανανια και αµβρι 
και αιλαµ και αναθωθια25και αθιν και ιεφερια και φελιηλ υιοι σωσηκ26και σαµσαρια και σααρια και 
ογοθολια27και ιαρασια και ηλια και ζεχρι υιοι ιρααµ28ουτοι αρχοντεσ πατριων κατα γενεσεισ αυτων αρχοντεσ 
ουτοι κατωκησαν εν ιερουσαληµ29και εν γαβαων κατωκησεν πατηρ γαβαων και ονοµα γυναικι αυτου 
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µααχα30και υιοσ αυτησ ο πρωτοτοκοσ αβαδων και σουρ και κισ και βααλ και νηρ και ναδαβ31και γεδουρ και 
αδελφοσ αυτου και ζαχουρ και µακαλωθ32και µακαλωθ εγεννησεν τον σεµαα και γαρ ουτοι κατεναντι των 
αδελφων αυτων κατωκησαν εν ιερουσαληµ µετα των αδελφων αυτων33και νηρ εγεννησεν τον κισ και κισ 
εγεννησεν τον σαουλ και σαουλ εγεννησεν τον ιωναθαν και τον µελχισουε και τον αµιναδαβ και τον 
ασαβαλ34και υιοι ιωναθαν µεριβααλ και µεριβααλ εγεννησεν τον µιχια35και υιοι µιχια φιθων και µελχηλ και 
θερεε και αχαζ36και αχαζ εγεννησεν τον ιωιαδα και ιωιαδα εγεννησεν τον γαλεµαθ και τον ασµωθ και τον 
ζαµβρι και ζαµβρι εγεννησεν τον µαισα37και µαισα εγεννησεν τον βαανα ραφαια υιοσ αυτου ελασα υιοσ 
αυτου εσηλ υιοσ αυτου38και τω εσηλ εξ υιοι και ταυτα τα ονοµατα αυτων εζρικαµ πρωτοτοκοσ αυτου και 
ισµαηλ και σαραια και αβδια και αναν παντεσ ουτοι υιοι εσηλ39και υιοι ασηλ αδελφου αυτου αιλαµ 
πρωτοτοκοσ αυτου και ιαισ ο δευτεροσ ελιφαλετ ο τριτοσ40και ησαν υιοι αιλαµ ισχυροι ανδρεσ δυναµει 
τεινοντεσ τοξον και πληθυνοντεσ υιουσ και υιουσ των υιων εκατον πεντηκοντα παντεσ ουτοι εξ υιων βενιαµιν 

Chapter 9
1και πασ ισραηλ ο συλλοχισµοσ αυτων και ουτοι καταγεγραµµενοι εν βιβλιω των βασιλεων ισραηλ και ιουδα 
µετα των αποικισθεντων εισ βαβυλωνα εν ταισ ανοµιαισ αυτων2και οι κατοικουντεσ προτερον εν ταισ 
κατασχεσεσιν αυτων εν ταισ πολεσιν ισραηλ οι ιερεισ οι λευιται και οι δεδοµενοι3και εν ιερουσαληµ 
κατωκησαν απο των υιων ιουδα και απο των υιων βενιαµιν και απο των υιων εφραιµ και µανασση4γωθι υιοσ 
αµµιουδ υιου αµρι υιου υιων φαρεσ υιου ιουδα5και εκ των σηλωνι ασαια πρωτοτοκοσ αυτου και υιοι αυτου6εκ 
των υιων ζαρα ιιηλ και αδελφοι αυτων εξακοσιοι και ενενηκοντα7και εκ των υιων βενιαµιν σαλω υιοσ 
µοσολλαµ υιου ωδουια υιου σαναα8και ιβαναα υιοσ ιρααµ και ουτοι υιοι οζι υιου µαχιρ και µασσαληµ υιοσ 
σαφατια υιου ραγουηλ υιου βαναια9και αδελφοι αυτων κατα γενεσεισ αυτων εννακοσιοι πεντηκοντα εξ παντεσ 
οι ανδρεσ αρχοντεσ πατριων κατ′ οικουσ πατριων αυτων10και απο των ιερεων ιωδαε και ιωαριµ και ιαχιν11και 
αζαρια υιοσ χελκια υιου µοσολλαµ υιου σαδωκ υιου µαραιωθ υιου αχιτωβ ηγουµενοσ οικου του θεου12και 
αδαια υιοσ ιρααµ υιου πασχωρ υιου µαλχια και µαασαια υιοσ αδιηλ υιου ιεδιου υιου µοσολλαµ υιου 
µασελµωθ υιου εµµηρ13και αδελφοι αυτων αρχοντεσ οικων πατριων χιλιοι επτακοσιοι εξηκοντα ισχυροι 
δυναµει εισ εργασιαν λειτουργιασ οικου του θεου14και εκ των λευιτων σαµαια υιοσ ασωβ υιου εσρικαµ υιου 
ασαβια εκ των υιων µεραρι15και βακβακαρ και αρησ και γαλαλ και µανθανιασ υιοσ µιχα υιου ζεχρι υιου 
ασαφ16και αβδια υιοσ σαµια υιου γαλαλ υιου ιδιθων και βαραχια υιοσ οσσα υιου ηλκανα ο κατοικων εν ταισ 
κωµαισ νετωφατι17οι πυλωροι σαλωµ και ακουβ και ταλµαν και αιµαν και αδελφοι αυτων σαλωµ ο αρχων18και 
εωσ ταυτησ εν τη πυλη του βασιλεωσ κατ′ ανατολασ αυται αι πυλαι των παρεµβολων υιων λευι19και σαλωµ 
υιοσ κωρη υιου αβιασαφ υιου κορε και οι αδελφοι αυτου εισ οικον πατροσ αυτου οι κοριται επι των εργων τησ 
λειτουργιασ φυλασσοντεσ τασ φυλακασ τησ σκηνησ και πατερεσ αυτων επι τησ παρεµβολησ κυριου 
φυλασσοντεσ την εισοδον20και φινεεσ υιοσ ελεαζαρ ηγουµενοσ ην επ′ αυτων εµπροσθεν και ουτοι µετ′ 
αυτου21ζαχαριασ υιοσ µασαλαµι πυλωροσ τησ θυρασ τησ σκηνησ του µαρτυριου22παντεσ οι εκλεκτοι ταισ 
πυλαισ εν ταισ πυλαισ διακοσιοι και δεκα δυο ουτοι εν ταισ αυλαισ αυτων ο καταλοχισµοσ αυτων τουτουσ 
εστησεν δαυιδ και σαµουηλ ο βλεπων τη πιστει αυτων23και ουτοι και οι υιοι αυτων επι των πυλων εν οικω 
κυριου εν οικω τησ σκηνησ του φυλασσειν24κατα τουσ τεσσαρασ ανεµουσ ησαν αι πυλαι κατ′ ανατολασ 
θαλασσαν βορραν νοτον25και αδελφοι αυτων εν ταισ αυλαισ αυτων του εισπορευεσθαι κατα επτα ηµερασ απο 
καιρου εισ καιρον µετα τουτων26οτι εν πιστει εισιν τεσσαρεσ δυνατοι των πυλων οι λευιται ησαν επι των 
παστοφοριων και επι των θησαυρων οικου του θεου27και περικυκλω οικου του θεου παρεµβαλουσιν οτι επ′ 
αυτουσ φυλακη και ουτοι επι των κλειδων το πρωι πρωι ανοιγειν τασ θυρασ του ιερου28και εξ αυτων επι τα 
σκευη τησ λειτουργιασ οτι εν αριθµω εισοισουσιν αυτα και εν αριθµω εξοισουσιν αυτα29και εξ αυτων 
καθεσταµενοι επι τα σκευη και επι παντα τα σκευη τα αγια και επι τησ σεµιδαλεωσ του οινου του ελαιου του 
λιβανωτου και των αρωµατων30και απο των υιων των ιερεων ησαν µυρεψοι του µυρου και εισ τα 
αρωµατα31και µατταθιασ εκ των λευιτων ουτοσ ο πρωτοτοκοσ τω σαλωµ τω κοριτη εν τη πιστει επι τα εργα τησ 
θυσιασ του τηγανου του µεγαλου ιερεωσ32και βαναιασ ο κααθιτησ εκ των αδελφων αυτων επι των αρτων τησ 
προθεσεωσ του ετοιµασαι σαββατον κατα σαββατον33και ουτοι ψαλτωδοι αρχοντεσ των πατριων των λευιτων 
διατεταγµεναι εφηµεριαι οτι ηµερα και νυξ επ′ αυτοισ εν τοισ εργοισ34ουτοι αρχοντεσ των πατριων των 
λευιτων κατα γενεσεισ αυτων αρχοντεσ ουτοι κατωκησαν εν ιερουσαληµ35και εν γαβαων κατωκησεν πατηρ 
γαβαων ιιηλ και ονοµα γυναικοσ αυτου µοωχα36και υιοσ αυτου ο πρωτοτοκοσ αβαδων και σιρ και κισ και 
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βααλ και νηρ και ναδαβ37και γεδουρ και αδελφοσ και ζαχαρια και µακελλωθ38και µακελλωθ εγεννησεν τον 
σαµαα και ουτοι εν µεσω των αδελφων αυτων κατωκησαν εν ιερουσαληµ µετα των αδελφων αυτων39και νηρ 
εγεννησεν τον κισ και κισ εγεννησεν τον σαουλ και σαουλ εγεννησεν τον ιωναθαν και τον µελχισουε και τον 
αµιναδαβ και τον ισβααλ40και υιοσ ιωναθαν µαριβααλ και µαριβααλ εγεννησεν τον µιχα41και υιοι µιχα 
φαιθων και µαλαχ και θαραχ42και αχαζ εγεννησεν τον ιαδα και ιαδα εγεννησεν τον γαλεµεθ και τον γαζµωθ 
και τον ζαµβρι και ζαµβρι εγεννησεν τον µασα43και µασα εγεννησεν τον βαανα ραφαια υιοσ αυτου ελεασα 
υιοσ αυτου εσηλ υιοσ αυτου44και τω εσηλ εξ υιοι και ταυτα τα ονοµατα αυτων εσδρικαµ πρωτοτοκοσ αυτου 
ισµαηλ και σαρια και αβδια και αναν ουτοι υιοι εσηλ 

Chapter 10
1και αλλοφυλοι επολεµησαν προσ ισραηλ και εφυγον απο προσωπου αλλοφυλων και επεσον τραυµατιαι εν ορει 
γελβουε2και κατεδιωξαν αλλοφυλοι οπισω σαουλ και οπισω υιων αυτου και επαταξαν αλλοφυλοι τον ιωναθαν 
και τον αµιναδαβ και τον µελχισουε υιουσ σαουλ3και εβαρυνθη ο πολεµοσ επι σαουλ και ευρον αυτον οι 
τοξοται εν τοισ τοξοισ και πονοισ και επονεσεν απο των τοξων4και ειπεν σαουλ τω αιροντι τα σκευη αυτου 
σπασαι την ροµφαιαν σου και εκκεντησον µε εν αυτη µη ελθωσιν οι απεριτµητοι ουτοι και εµπαιξωσιν µοι και 
ουκ εβουλετο ο αιρων τα σκευη αυτου οτι εφοβειτο σφοδρα και ελαβεν σαουλ την ροµφαιαν και επεπεσεν επ′ 
αυτην5και ειδεν ο αιρων τα σκευη αυτου οτι απεθανεν σαουλ και επεσεν και γε αυτοσ επι την ροµφαιαν αυτου 
και απεθανεν6και απεθανεν σαουλ και τρεισ υιοι αυτου εν τη ηµερα εκεινη και πασ ο οικοσ αυτου επι το αυτο 
απεθανεν7και ειδεν πασ ανηρ ισραηλ ο εν τω αυλωνι οτι εφυγεν ισραηλ και οτι απεθανεν σαουλ και οι υιοι 
αυτου και κατελιπον τασ πολεισ αυτων και εφυγον και ηλθον αλλοφυλοι και κατωκησαν εν αυταισ8και εγενετο 
τη εχοµενη και ηλθον αλλοφυλοι του σκυλευειν τουσ τραυµατιασ και ευρον τον σαουλ και τουσ υιουσ αυτου 
πεπτωκοτασ εν τω ορει γελβουε9και εξεδυσαν αυτον και ελαβον την κεφαλην αυτου και τα σκευη αυτου και 
απεστειλαν εισ γην αλλοφυλων κυκλω του ευαγγελισασθαι τοισ ειδωλοισ αυτων και τω λαω10και εθηκαν τα 
σκευη αυτου εν οικω θεου αυτων και την κεφαλην αυτου εθηκαν εν οικω δαγων11και ηκουσαν παντεσ οι 
κατοικουντεσ γαλααδ απαντα α εποιησαν αλλοφυλοι τω σαουλ και τω ισραηλ12και ηγερθησαν εκ γαλααδ πασ 
ανηρ δυνατοσ και ελαβον το σωµα σαουλ και το σωµα των υιων αυτου και ηνεγκαν αυτα εισ ιαβισ και εθαψαν 
τα οστα αυτων υπο την δρυν εν ιαβισ και ενηστευσαν επτα ηµερασ13και απεθανεν σαουλ εν ταισ ανοµιαισ 
αυτου αισ ηνοµησεν τω κυριω κατα τον λογον κυριου διοτι ουκ εφυλαξεν οτι επηρωτησεν σαουλ εν τω 
εγγαστριµυθω του ζητησαι και απεκρινατο αυτω σαµουηλ ο προφητησ14και ουκ εζητησεν κυριον και 
απεκτεινεν αυτον και επεστρεψεν την βασιλειαν τω δαυιδ υιω ιεσσαι 

Chapter 11
1και ηλθεν πασ ισραηλ προσ δαυιδ εν χεβρων λεγοντεσ ιδου οστα σου και σαρκεσ σου ηµεισ2και εχθεσ και 
τριτην οντοσ σαουλ βασιλεωσ συ ησθα ο εξαγων και εισαγων τον ισραηλ και ειπεν κυριοσ ο θεοσ σου σοι συ 
ποιµανεισ τον λαον µου τον ισραηλ και συ εση εισ ηγουµενον επι ισραηλ3και ηλθον παντεσ πρεσβυτεροι 
ισραηλ προσ τον βασιλεα εισ χεβρων και διεθετο αυτοισ ο βασιλευσ δαυιδ διαθηκην εν χεβρων εναντιον 
κυριου και εχρισαν τον δαυιδ εισ βασιλεα επι ισραηλ κατα τον λογον κυριου δια χειροσ σαµουηλ4και 
επορευθη ο βασιλευσ και ανδρεσ ισραηλ εισ ιερουσαληµ αυτη ιεβουσ και εκει οι ιεβουσαιοι οι κατοικουντεσ 
την γην5ειπαν δε οι κατοικουντεσ ιεβουσ τω δαυιδ ουκ εισελευση ωδε και προκατελαβετο την περιοχην σιων 
αυτη η πολισ δαυιδ6και ειπεν δαυιδ πασ τυπτων ιεβουσαιον εν πρωτοισ και εσται εισ αρχοντα και εισ 
στρατηγον και ανεβη επ′ αυτην εν πρωτοισ ιωαβ υιοσ σαρουια και εγενετο εισ αρχοντα7και εκαθισεν δαυιδ εν 
τη περιοχη δια τουτο εκαλεσεν αυτην πολιν δαυιδ8και ωκοδοµησεν την πολιν κυκλω και επολεµησεν και 
ελαβεν την πολιν9και επορευετο δαυιδ πορευοµενοσ και µεγαλυνοµενοσ και κυριοσ παντοκρατωρ µετ′ 
αυτου10και ουτοι οι αρχοντεσ των δυνατων οι ησαν τω δαυιδ οι κατισχυοντεσ µετ′ αυτου εν τη βασιλεια αυτου 
µετα παντοσ ισραηλ του βασιλευσαι αυτον κατα τον λογον κυριου επι ισραηλ11και ουτοσ ο αριθµοσ των 
δυνατων του δαυιδ ιεσεβααλ υιοσ αχαµανι πρωτοσ των τριακοντα ουτοσ εσπασατο την ροµφαιαν αυτου απαξ 
επι τριακοσιουσ τραυµατιασ εν καιρω ενι12και µετ′ αυτον ελεαζαρ υιοσ δωδαι ο αχωχι ουτοσ ην εν τοισ τρισιν 
δυνατοισ13ουτοσ ην µετα δαυιδ εν φασοδοµιν και οι αλλοφυλοι συνηχθησαν εκει εισ πολεµον και ην µερισ του 
αγρου πληρησ κριθων και ο λαοσ εφυγεν απο προσωπου αλλοφυλων14και εστη εν µεσω τησ µεριδοσ και εσωσεν 
αυτην και επαταξεν τουσ αλλοφυλουσ και εποιησεν κυριοσ σωτηριαν µεγαλην15και κατεβησαν τρεισ εκ των 
τριακοντα αρχοντων εισ την πετραν προσ δαυιδ εισ το σπηλαιον οδολλαµ και παρεµβολη των αλλοφυλων 
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παρεµβεβληκει εν τη κοιλαδι των γιγαντων16και δαυιδ τοτε εν τη περιοχη και το συστεµα των αλλοφυλων τοτε 
εν βαιθλεεµ17και επεθυµησεν δαυιδ και ειπεν τισ ποτιει µε υδωρ εκ του λακκου βαιθλεεµ του εν τη πυλη18και 
διερρηξαν οι τρεισ την παρεµβολην των αλλοφυλων και υδρευσαντο υδωρ εκ του λακκου του εν βαιθλεεµ οσ 
ην εν τη πυλη και ελαβον και ηλθον προσ δαυιδ και ουκ ηθελησεν δαυιδ του πιειν αυτο και εσπεισεν αυτο τω 
κυριω19και ειπεν ιλεωσ µοι ο θεοσ του ποιησαι το ρηµα τουτο ει αιµα ανδρων τουτων πιοµαι εν ψυχαισ αυτων 
οτι εν ψυχαισ αυτων ηνεγκαν αυτο και ουκ εβουλετο πιειν αυτο ταυτα εποιησαν οι τρεισ δυνατοι20και αβεσσα 
αδελφοσ ιωαβ ουτοσ ην αρχων των τριων ουτοσ εσπασατο την ροµφαιαν αυτου επι τριακοσιουσ τραυµατιασ 
εν καιρω ενι και ουτοσ ην ονοµαστοσ εν τοισ τρισιν21απο των τριων υπερ τουσ δυο ενδοξοσ και ην αυτοισ εισ 
αρχοντα και εωσ των τριων ουκ ηρχετο22και βαναιασ υιοσ ιωδαε υιοσ ανδροσ δυνατου πολλα εργα αυτου υπερ 
καβασαηλ ουτοσ επαταξεν τουσ δυο αριηλ µωαβ και ουτοσ κατεβη και επαταξεν τον λεοντα εν τω λακκω εν 
ηµερα χιονοσ23και ουτοσ επαταξεν τον ανδρα τον αιγυπτιον ανδρα ορατον πενταπηχυν και εν χειρι του 
αιγυπτιου δορυ ωσ αντιον υφαινοντων και κατεβη επ′ αυτον βαναιασ εν ραβδω και αφειλατο εκ τησ χειροσ του 
αιγυπτιου το δορυ και απεκτεινεν αυτον εν τω δορατι αυτου24ταυτα εποιησεν βαναιασ υιοσ ιωδαε και τουτω 
ονοµα εν τοισ τρισιν τοισ δυνατοισ25υπερ τουσ τριακοντα ενδοξοσ ουτοσ και προσ τουσ τρεισ ουκ ηρχετο και 
κατεστησεν αυτον δαυιδ επι την πατριαν αυτου26και δυνατοι των δυναµεων ασαηλ αδελφοσ ιωαβ ελεαναν 
υιοσ δωδω εκ βαιθλαεµ27σαµµωθ ο αδι χελλησ ο φελωνι28ωραι υιοσ εκκησ ο θεκωι αβιεζερ ο 
αναθωθι29σοβοχαι ο ασωθι ηλι ο αχωι30µοοραι ο νετωφαθι χολοδ υιοσ νοοζα ο νετωφαθι31αιθι υιοσ ριβαι εκ 
βουνου βενιαµιν βαναιασ ο φαραθωνι32ουρι εκ ναχαλιγαασ αβιηλ ο γαραβεθθι33αζµωθ ο βεερµι ελιαβα ο 
σαλαβωνι34βενναιασ οσοµ ο γεννουνι ιωναθαν υιοσ σωλα ο αραρι35αχιµ υιοσ σαχαρ ο αραρι ελφαλ υιοσ 
ουρ36οφαρ ο µοχοραθι αχια ο φελωνι37ησεραι ο χαρµαλι νααραι υιοσ αζωβαι38ιωηλ αδελφοσ ναθαν µεβααρ 
υιοσ αγαρι39σεληκ ο αµµωνι ναχωρ ο βερθι αιρων σκευη ιωαβ υιου σαρουια40ιρα ο ιεθηρι γαρηβ ο 
ιεθηρι41ουριασ ο χεττι ζαβετ υιοσ αχλια42αδινα υιοσ σαιζα του ρουβην αρχων και επ′ αυτω τριακοντα43αναν 
υιοσ µοωχα και ιωσαφατ ο βαιθανι44οζια ο ασταρωθι σαµµα και ιιηλ υιοι χωθαν του αραρι45ιεδιηλ υιοσ 
σαµερι και ιωαζαε ο αδελφοσ αυτου ο ιεασι46ελιηλ ο µιι και ιαριβι και ιωσια υιοσ αυτου ελνααµ και ιεθεµα ο 
µωαβιτησ47αλιηλ και ωβηδ και ιεσιηλ ο µισαβια 

Chapter 12
1και ουτοι οι ελθοντεσ προσ δαυιδ εισ σωκλαγ ετι συνεχοµενου απο προσωπου σαουλ υιου κισ και ουτοι εν 
τοισ δυνατοισ βοηθουντεσ εν πολεµω2και τοξω εκ δεξιων και εξ αριστερων και σφενδονηται εν λιθοισ και 
τοξοισ εκ των αδελφων σαουλ εκ βενιαµιν3ο αρχων αχιεζερ και ιωασ υιοσ ασµα του γεβωθιτου και ιωηλ και 
ιωφαλητ υιοι ασµωθ και βερχια και ιηουλ ο αναθωθι4και σαµαιασ ο γαβαωνιτησ δυνατοσ εν τοισ τριακοντα 
και επι των τριακοντα5ιερµιασ και ιεζιηλ και ιωαναν και ιωζαβαδ ο γαδαραθι6ελιαζαι και ιαριµουθ και 
βααλια και σαµαρια και σαφατια ο χαραιφι7ηλκανα και ιησουνι και οζριηλ και ιωαζαρ και ιεσβοαµ οι 
κοριται8και ελια και ζαβαδια υιοι ιρααµ υιοι του γεδωρ9και απο του γαδδι εχωρισθησαν προσ δαυιδ απο τησ 
ερηµου ισχυροι δυνατοι ανδρεσ παραταξεωσ πολεµου αιροντεσ θυρεουσ και δορατα και προσωπον λεοντοσ 
προσωπα αυτων και κουφοι ωσ δορκαδεσ επι των ορεων τω ταχει10αζερ ο αρχων αβδια ο δευτεροσ ελιαβ ο 
τριτοσ11µασεµαννη ο τεταρτοσ ιερµια ο πεµπτοσ12εθθι ο εκτοσ ελιαβ ο εβδοµοσ13ιωαναν ο ογδοοσ ελιαζερ ο 
ενατοσ14ιερµια ο δεκατοσ µαχαβανναι ο ενδεκατοσ15ουτοι εκ των υιων γαδ αρχοντεσ τησ στρατιασ εισ τοισ 
εκατον µικροσ και µεγασ τοισ χιλιοισ16ουτοι οι διαβαντεσ τον ιορδανην εν τω µηνι τω πρωτω και ουτοσ 
πεπληρωκωσ επι πασαν κρηπιδα αυτου και εξεδιωξαν παντασ τουσ κατοικουντασ αυλωνασ απο ανατολων 
εωσ δυσµων17και ηλθον απο των υιων βενιαµιν και ιουδα εισ βοηθειαν του δαυιδ18και δαυιδ εξηλθεν εισ 
απαντησιν αυτων και ειπεν αυτοισ ει εισ ειρηνην ηκατε προσ µε ειη µοι καρδια καθ′ εαυτην εφ′ υµασ και ει του 
παραδουναι µε τοισ εχθροισ µου ουκ εν αληθεια χειροσ ιδοι ο θεοσ των πατερων ηµων και ελεγξαιτο19και 
πνευµα ενεδυσε τον αµασαι αρχοντα των τριακοντα και ειπεν πορευου και ο λαοσ σου δαυιδ υιοσ ιεσσαι 
ειρηνη ειρηνη σοι και ειρηνη τοισ βοηθοισ σου οτι εβοηθησεν σοι ο θεοσ σου και προσεδεξατο αυτουσ δαυιδ 
και κατεστησεν αυτουσ αρχοντασ των δυναµεων20και απο µανασση προσεχωρησαν προσ δαυιδ εν τω ελθειν 
τουσ αλλοφυλουσ επι σαουλ εισ πολεµον και ουκ εβοηθησεν αυτοισ οτι εν βουλη εγενετο παρα των στρατηγων 
των αλλοφυλων λεγοντων εν ταισ κεφαλαισ των ανδρων εκεινων επιστρεψει προσ τον κυριον αυτου σαουλ21εν 
τω πορευθηναι αυτον εισ σωκλαγ προσεχωρησαν αυτω απο µανασση εδνα και ιωζαβαθ και ιωδιηλ και µιχαηλ 
και ιωσαβεθ και ελιµουθ και σελαθι αρχηγοι χιλιαδων εισιν του µανασση22και αυτοι συνεµαχησαν τω δαυιδ 
επι τον γεδδουρ οτι δυνατοι ισχυοσ παντεσ και ησαν ηγουµενοι εν τη στρατια εν τη δυναµει23οτι ηµεραν εξ 
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ηµερασ ηρχοντο προσ δαυιδ εισ δυναµιν µεγαλην ωσ δυναµισ θεου24και ταυτα τα ονοµατα των αρχοντων τησ 
στρατιασ οι ελθοντεσ προσ δαυιδ εισ χεβρων του αποστρεψαι την βασιλειαν σαουλ προσ αυτον κατα τον 
λογον κυριου25υιοι ιουδα θυρεοφοροι και δορατοφοροι εξ χιλιαδεσ και οκτακοσιοι δυνατοι παραταξεωσ26των 
υιων συµεων δυνατοι ισχυοσ εισ παραταξιν επτα χιλιαδεσ και εκατον27των υιων λευι τετρακισχιλιοι 
εξακοσιοι28και ιωαδαε ο ηγουµενοσ τω ααρων και µετ′ αυτου τρεισ χιλιαδεσ και επτακοσιοι29και σαδωκ νεοσ 
δυνατοσ ισχυι και τησ πατρικησ οικιασ αυτου αρχοντεσ εικοσι δυο30και εκ των υιων βενιαµιν των αδελφων 
σαουλ τρεισ χιλιαδεσ και ετι το πλειστον αυτων απεσκοπει την φυλακην οικου σαουλ31και απο υιων εφραιµ 
εικοσι χιλιαδεσ και οκτακοσιοι δυνατοι ισχυι ανδρεσ ονοµαστοι κατ′ οικουσ πατριων αυτων32και απο του 
ηµισουσ φυλησ µανασση δεκα οκτω χιλιαδεσ οι ωνοµασθησαν εν ονοµατι του βασιλευσαι τον δαυιδ33και απο 
των υιων ισσαχαρ γινωσκοντεσ συνεσιν εισ τουσ καιρουσ γινωσκοντεσ τι ποιησαι ισραηλ εισ τασ αρχασ 
αυτων διακοσιοι και παντεσ αδελφοι αυτων µετ′ αυτων34και απο ζαβουλων εκπορευοµενοι εισ παραταξιν 
πολεµου εν πασιν σκευεσιν πολεµικοισ πεντηκοντα χιλιαδεσ βοηθησαι τω δαυιδ ουχ ετεροκλινωσ35και απο 
νεφθαλι αρχοντεσ χιλιοι και µετ′ αυτων εν θυρεοισ και δορασιν τριακοντα επτα χιλιαδεσ36και απο των 
δανιτων παρατασσοµενοι εισ πολεµον εικοσι οκτω χιλιαδεσ και οκτακοσιοι37και απο του ασηρ εκπορευοµενοι 
βοηθησαι εισ πολεµον τεσσαρακοντα χιλιαδεσ38και εκ περαν του ιορδανου απο ρουβην και γαδδι και απο του 
ηµισουσ φυλησ µανασση εν πασιν σκευεσιν πολεµικοισ εκατον εικοσι χιλιαδεσ39παντεσ ουτοι ανδρεσ 
πολεµισται παρατασσοµενοι παραταξιν εν ψυχη ειρηνικη και ηλθον εισ χεβρων του βασιλευσαι τον δαυιδ επι 
παντα ισραηλ και ο καταλοιποσ ισραηλ ψυχη µια του βασιλευσαι τον δαυιδ40και ησαν εκει ηµερασ τρεισ 
εσθιοντεσ και πινοντεσ οτι ητοιµασαν αυτοισ οι αδελφοι αυτων41και οι οµορουντεσ αυτοισ εωσ ισσαχαρ και 
ζαβουλων και νεφθαλι εφερον αυτοισ επι των καµηλων και των ονων και των ηµιονων και επι των µοσχων 
βρωµατα αλευρα παλαθασ σταφιδασ οινον και ελαιον µοσχουσ και προβατα εισ πληθοσ οτι ευφροσυνη εν 
ισραηλ 

Chapter 13
1και εβουλευσατο δαυιδ µετα των χιλιαρχων και των εκατονταρχων παντι ηγουµενω2και ειπεν δαυιδ τη παση 
εκκλησια ισραηλ ει εφ′ υµιν αγαθον και παρα κυριου θεου ηµων ευοδωθη αποστειλωµεν προσ τουσ αδελφουσ 
ηµων τουσ υπολελειµµενουσ εν παση γη ισραηλ και µετ′ αυτων οι ιερεισ οι λευιται εν πολεσιν κατασχεσεωσ 
αυτων και συναχθησονται προσ ηµασ3και µετενεγκωµεν την κιβωτον του θεου ηµων προσ ηµασ οτι ουκ 
εζητησαν αυτην αφ′ ηµερων σαουλ4και ειπεν πασα η εκκλησια του ποιησαι ουτωσ οτι ευθησ ο λογοσ εν 
οφθαλµοισ παντοσ του λαου5και εξεκκλησιασεν δαυιδ τον παντα ισραηλ απο οριων αιγυπτου και εωσ εισοδου 
ηµαθ του εισενεγκαι την κιβωτον του θεου εκ πολεωσ ιαριµ6και ανηγαγεν αυτην δαυιδ και πασ ισραηλ ανεβη 
εισ πολιν δαυιδ η ην του ιουδα του αναγαγειν εκειθεν την κιβωτον του θεου κυριου καθηµενου επι χερουβιν ου 
επεκληθη ονοµα αυτου7και επεθηκαν την κιβωτον του θεου επι αµαξαν καινην εξ οικου αµιναδαβ και οζα και 
οι αδελφοι αυτου ηγον την αµαξαν8και δαυιδ και πασ ισραηλ παιζοντεσ εναντιον του θεου εν παση δυναµει 
και εν ψαλτωδοισ και εν κινυραισ και εν ναβλαισ εν τυµπανοισ και εν κυµβαλοισ και εν σαλπιγξιν9και 
ηλθοσαν εωσ τησ αλωνοσ και εξετεινεν οζα την χειρα αυτου του κατασχειν την κιβωτον οτι εξεκλινεν αυτην ο 
µοσχοσ10και εθυµωθη οργη κυριοσ επι οζα και επαταξεν αυτον εκει δια το εκτειναι την χειρα αυτου επι την 
κιβωτον και απεθανεν εκει απεναντι του θεου11και ηθυµησεν δαυιδ οτι διεκοψεν κυριοσ διακοπην εν οζα και 
εκαλεσεν τον τοπον εκεινον διακοπη οζα εωσ τησ ηµερασ ταυτησ12και εφοβηθη δαυιδ τον θεον εν τη ηµερα 
εκεινη λεγων πωσ εισοισω προσ εµαυτον την κιβωτον του θεου13και ουκ απεστρεψεν δαυιδ την κιβωτον προσ 
εαυτον εισ πολιν δαυιδ και εξεκλινεν αυτην εισ οικον αβεδδαρα του γεθθαιου14και εκαθισεν η κιβωτοσ του 
θεου εν οικω αβεδδαρα τρεισ µηνασ και ευλογησεν ο θεοσ αβεδδαραµ και παντα τα αυτου 

Chapter 14
1και απεστειλεν χιραµ βασιλευσ τυρου αγγελουσ προσ δαυιδ και ξυλα κεδρινα και οικοδοµουσ τοιχων και 
τεκτονασ ξυλων του οικοδοµησαι αυτω οικον2και εγνω δαυιδ οτι ητοιµησεν αυτον κυριοσ επι ισραηλ οτι 
ηυξηθη εισ υψοσ η βασιλεια αυτου δια τον λαον αυτου ισραηλ3και ελαβεν δαυιδ ετι γυναικασ εν ιερουσαληµ 
και ετεχθησαν δαυιδ ετι υιοι και θυγατερεσ4και ταυτα τα ονοµατα αυτων των τεχθεντων οι ησαν αυτω εν 
ιερουσαληµ σαµαα ισοβααµ ναθαν σαλωµων5και ιβααρ και ελισαε και ελιφαλετ6και ναγε και ναφαγ και 
ιανουου7και ελισαµαε και βαλεγδαε και ελιφαλετ8και ηκουσαν αλλοφυλοι οτι εχρισθη δαυιδ βασιλευσ επι 
παντα ισραηλ και ανεβησαν παντεσ οι αλλοφυλοι ζητησαι τον δαυιδ και ηκουσεν δαυιδ και εξηλθεν εισ 
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απαντησιν αυτοισ9και αλλοφυλοι ηλθον και συνεπεσον εν τη κοιλαδι των γιγαντων10και ηρωτησεν δαυιδ δια 
του θεου λεγων ει αναβω επι τουσ αλλοφυλουσ και δωσεισ αυτουσ εισ τασ χειρασ µου και ειπεν αυτω κυριοσ 
αναβηθι και δωσω αυτουσ εισ τασ χειρασ σου11και ανεβη εισ βααλφαρασιν και επαταξεν αυτουσ εκει δαυιδ 
και ειπεν δαυιδ διεκοψεν ο θεοσ τουσ εχθρουσ µου εν χειρι µου ωσ διακοπην υδατοσ δια τουτο εκαλεσεν το 
ονοµα του τοπου εκεινου διακοπη φαρασιν12και εγκατελιπον εκει τουσ θεουσ αυτων και ειπεν δαυιδ 
κατακαυσαι αυτουσ εν πυρι13και προσεθεντο ετι αλλοφυλοι και συνεπεσαν ετι εν τη κοιλαδι των γιγαντων14και 
ηρωτησεν δαυιδ ετι εν θεω και ειπεν αυτω ο θεοσ ου πορευση οπισω αυτων αποστρεφου απ′ αυτων και παρεση 
αυτοισ πλησιον των απιων15και εσται εν τω ακουσαι σε την φωνην του συσσεισµου των ακρων των απιων τοτε 
εξελευση εισ τον πολεµον οτι εξηλθεν ο θεοσ εµπροσθεν σου του παταξαι την παρεµβολην των 
αλλοφυλων16και εποιησεν καθωσ ενετειλατο αυτω ο θεοσ και επαταξεν την παρεµβολην των αλλοφυλων απο 
γαβαων εωσ γαζαρα17και εγενετο ονοµα δαυιδ εν παση τη γη και κυριοσ εδωκεν τον φοβον αυτου επι παντα τα 
εθνη 

Chapter 15
1και εποιησεν αυτω οικιασ εν πολει δαυιδ και ητοιµασεν τον τοπον τη κιβωτω του θεου και εποιησεν αυτη 
σκηνην2τοτε ειπεν δαυιδ ουκ εστιν αραι την κιβωτον του θεου αλλ′ η τουσ λευιτασ οτι αυτουσ εξελεξατο 
κυριοσ αιρειν την κιβωτον κυριου και λειτουργειν αυτω εωσ αιωνοσ3και εξεκκλησιασεν δαυιδ τον παντα 
ισραηλ εισ ιερουσαληµ του ανενεγκαι την κιβωτον κυριου εισ τον τοπον ον ητοιµασεν αυτη4και συνηγαγεν 
δαυιδ τουσ υιουσ ααρων και τουσ λευιτασ5των υιων κααθ ουριηλ ο αρχων και οι αδελφοι αυτου εκατον 
εικοσι6των υιων µεραρι ασαια ο αρχων και οι αδελφοι αυτου διακοσιοι πεντηκοντα7των υιων γηρσαµ ιωηλ ο 
αρχων και οι αδελφοι αυτου εκατον πεντηκοντα8των υιων ελισαφαν σαµαιασ ο αρχων και οι αδελφοι αυτου 
διακοσιοι9των υιων χεβρων ελιηλ ο αρχων και οι αδελφοι αυτου ογδοηκοντα10των υιων οζιηλ αµιναδαβ ο 
αρχων και οι αδελφοι αυτου εκατον δεκα δυο11και εκαλεσεν δαυιδ τον σαδωκ και αβιαθαρ τουσ ιερεισ και 
τουσ λευιτασ τον ουριηλ ασαια ιωηλ σαµαιαν ελιηλ αµιναδαβ12και ειπεν αυτοισ υµεισ αρχοντεσ πατριων των 
λευιτων αγνισθητε υµεισ και οι αδελφοι υµων και ανοισετε την κιβωτον του θεου ισραηλ ου ητοιµασα 
αυτη13οτι ουκ εν τω προτερον υµασ ειναι διεκοψεν ο θεοσ ηµων εν ηµιν οτι ουκ εζητησαµεν εν κριµατι14και 
ηγνισθησαν οι ιερεισ και οι λευιται του ανενεγκαι την κιβωτον θεου ισραηλ15και ελαβον οι υιοι των λευιτων 
την κιβωτον του θεου ωσ ενετειλατο µωυσησ εν λογω θεου κατα την γραφην εν αναφορευσιν επ′ αυτουσ16και 
ειπεν δαυιδ τοισ αρχουσιν των λευιτων στησατε τουσ αδελφουσ αυτων τουσ ψαλτωδουσ εν οργανοισ ωδων 
ναβλαισ και κινυραισ και κυµβαλοισ του φωνησαι εισ υψοσ εν φωνη ευφροσυνησ17και εστησαν οι λευιται τον 
αιµαν υιον ιωηλ εκ των αδελφων αυτου ασαφ υιοσ βαραχια και εκ των υιων µεραρι αδελφων αυτου αιθαν υιοσ 
κισαιου18και µετ′ αυτων αδελφοι αυτων οι δευτεροι ζαχαριασ και οζιηλ και σεµιραµωθ και ιιηλ και ωνι και 
ελιαβ και βαναια και µαασαια και µατταθια και ελιφαλια και µακενια και αβδεδοµ και ιιηλ και οζιασ οι 
πυλωροι19και οι ψαλτωδοι αιµαν ασαφ και αιθαν εν κυµβαλοισ χαλκοισ του ακουσθηναι ποιησαι20ζαχαριασ 
και οζιηλ σεµιραµωθ ιιηλ ωνι ελιαβ µασαιασ βαναιασ εν ναβλαισ επι αλαιµωθ21και µατταθιασ και ελιφαλιασ 
και µακενιασ και αβδεδοµ και ιιηλ και οζιασ εν κινυραισ αµασενιθ του ενισχυσαι22και χωνενια αρχων των 
λευιτων αρχων των ωδων οτι συνετοσ ην23και βαραχια και ηλκανα πυλωροι τησ κιβωτου24και σοβνια και 
ιωσαφατ και ναθαναηλ και αµασαι και ζαχαρια και βαναι και ελιεζερ οι ιερεισ σαλπιζοντεσ ταισ σαλπιγξιν 
εµπροσθεν τησ κιβωτου του θεου και αβδεδοµ και ιια πυλωροι τησ κιβωτου του θεου25και ην δαυιδ και οι 
πρεσβυτεροι ισραηλ και οι χιλιαρχοι οι πορευοµενοι του αναγαγειν την κιβωτον τησ διαθηκησ κυριου εξ οικου 
αβδεδοµ εν ευφροσυνη26και εγενετο εν τω κατισχυσαι τον θεον τουσ λευιτασ αιροντασ την κιβωτον τησ 
διαθηκησ κυριου και εθυσαν επτα µοσχουσ και επτα κριουσ27και δαυιδ περιεζωσµενοσ εν στολη βυσσινη και 
παντεσ οι λευιται αιροντεσ την κιβωτον διαθηκησ κυριου και οι ψαλτωδοι και χωνενιασ ο αρχων των ωδων 
των αδοντων και επι δαυιδ στολη βυσσινη28και πασ ισραηλ αναγοντεσ την κιβωτον διαθηκησ κυριου εν 
σηµασια και εν φωνη σωφερ και εν σαλπιγξιν και εν κυµβαλοισ αναφωνουντεσ ναβλαισ και εν κινυραισ29και 
εγενετο κιβωτοσ διαθηκησ κυριου και ηλθεν εωσ πολεωσ δαυιδ και µελχολ θυγατηρ σαουλ παρεκυψεν δια τησ 
θυριδοσ και ειδεν τον βασιλεα δαυιδ ορχουµενον και παιζοντα και εξουδενωσεν αυτον εν τη ψυχη αυτησ 

Chapter 16
1και εισηνεγκαν την κιβωτον του θεου και απηρεισαντο αυτην εν µεσω τησ σκηνησ ησ επηξεν αυτη δαυιδ και 
προσηνεγκαν ολοκαυτωµατα και σωτηριου εναντιον του θεου2και συνετελεσεν δαυιδ αναφερων 
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ολοκαυτωµατα και σωτηριου και ευλογησεν τον λαον εν ονοµατι κυριου3και διεµερισεν παντι ανδρι ισραηλ 
απο ανδροσ και εωσ γυναικοσ τω ανδρι αρτον ενα αρτοκοπικον και αµοριτην4και εταξεν κατα προσωπον τησ 
κιβωτου διαθηκησ κυριου εκ των λευιτων λειτουργουντασ αναφωνουντασ και εξοµολογεισθαι και αινειν 
κυριον τον θεον ισραηλ5ασαφ ο ηγουµενοσ και δευτερευων αυτω ζαχαριασ ιιηλ σεµιραµωθ ιιηλ µατταθιασ 
ελιαβ και βαναιασ και αβδεδοµ και ιιηλ εν οργανοισ ναβλαισ και κινυραισ και ασαφ εν κυµβαλοισ 
αναφωνων6και βαναιασ και οζιηλ οι ιερεισ εν ταισ σαλπιγξιν δια παντοσ εναντιον τησ κιβωτου τησ διαθηκησ 
του θεου7εν τη ηµερα εκεινη τοτε εταξεν δαυιδ εν αρχη του αινειν τον κυριον εν χειρι ασαφ και των αδελφων 
αυτου8εξοµολογεισθε τω κυριω επικαλεισθε αυτον εν ονοµατι αυτου γνωρισατε εν λαοισ τα επιτηδευµατα 
αυτου9ασατε αυτω και υµνησατε αυτω διηγησασθε πασιν τα θαυµασια αυτου α εποιησεν κυριοσ10αινειτε εν 
ονοµατι αγιω αυτου ευφρανθησεται καρδια ζητουσα την ευδοκιαν αυτου11ζητησατε τον κυριον και ισχυσατε 
ζητησατε το προσωπον αυτου δια παντοσ12µνηµονευετε τα θαυµασια αυτου α εποιησεν τερατα και κριµατα 
του στοµατοσ αυτου13σπερµα ισραηλ παιδεσ αυτου υιοι ιακωβ εκλεκτοι αυτου14αυτοσ κυριοσ ο θεοσ ηµων εν 
παση τη γη τα κριµατα αυτου15µνηµονευων εισ αιωνα διαθηκησ αυτου λογον αυτου ον ενετειλατο εισ χιλιασ 
γενεασ16ον διεθετο τω αβρααµ και τον ορκον αυτου τω ισαακ17εστησεν αυτον τω ιακωβ εισ προσταγµα τω 
ισραηλ διαθηκην αιωνιον18λεγων σοι δωσω την γην χανααν σχοινισµα κληρονοµιασ υµων19εν τω γενεσθαι 
αυτουσ ολιγοστουσ αριθµω ωσ εσµικρυνθησαν και παρωκησαν εν αυτη20και επορευθησαν απο εθνουσ εισ 
εθνοσ και απο βασιλειασ εισ λαον ετερον21ουκ αφηκεν ανδρα του δυναστευσαι αυτουσ και ηλεγξεν περι 
αυτων βασιλεισ22µη αψησθε των χριστων µου και εν τοισ προφηταισ µου µη πονηρευεσθε23ασατε τω κυριω 
πασα η γη αναγγειλατε εξ ηµερασ εισ ηµεραν σωτηριαν αυτου25οτι µεγασ κυριοσ και αινετοσ σφοδρα φοβεροσ 
εστιν επι παντασ τουσ θεουσ26οτι παντεσ οι θεοι των εθνων ειδωλα και ο θεοσ ηµων ουρανον εποιησεν27δοξα 
και επαινοσ κατα προσωπον αυτου ισχυσ και καυχηµα εν τοπω αυτου28δοτε τω κυριω πατριαι των εθνων δοτε 
τω κυριω δοξαν και ισχυν29δοτε τω κυριω δοξαν ονοµατοσ αυτου λαβετε δωρα και ενεγκατε κατα προσωπον 
αυτου και προσκυνησατε τω κυριω εν αυλαισ αγιαισ αυτου30φοβηθητω απο προσωπου αυτου πασα η γη 
κατορθωθητω η γη και µη σαλευθητω31ευφρανθητω ο ουρανοσ και αγαλλιασθω η γη και ειπατωσαν εν τοισ 
εθνεσιν κυριοσ βασιλευων32βοµβησει η θαλασσα συν τω πληρωµατι και ξυλον αγρου και παντα τα εν 
αυτω33τοτε ευφρανθησεται τα ξυλα του δρυµου απο προσωπου κυριου οτι ηλθεν κριναι την 
γην34εξοµολογεισθε τω κυριω οτι αγαθον οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου35και ειπατε σωσον ηµασ ο θεοσ τησ 
σωτηριασ ηµων και εξελου ηµασ εκ των εθνων του αινειν το ονοµα το αγιον σου και καυχασθαι εν ταισ 
αινεσεσιν σου36ευλογηµενοσ κυριοσ ο θεοσ ισραηλ απο του αιωνοσ και εωσ του αιωνοσ και ερει πασ ο λαοσ 
αµην και ηνεσαν τω κυριω37και κατελιπον εκει εναντι τησ κιβωτου διαθηκησ κυριου τον ασαφ και τουσ 
αδελφουσ αυτου του λειτουργειν εναντιον τησ κιβωτου δια παντοσ το τησ ηµερασ εισ ηµεραν38και αβδεδοµ 
και οι αδελφοι αυτου εξηκοντα και οκτω και αβδεδοµ υιοσ ιδιθων και οσσα εισ πυλωρουσ39και τον σαδωκ τον 
ιερεα και τουσ αδελφουσ αυτου τουσ ιερεισ εναντιον σκηνησ κυριου εν βαµα τη εν γαβαων40του αναφερειν 
ολοκαυτωµατα τω κυριω επι του θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων δια παντοσ το πρωι και το εσπερασ και 
κατα παντα τα γεγραµµενα εν νοµω κυριου οσα ενετειλατο εφ′ υιοισ ισραηλ εν χειρι µωυση του θεραποντοσ 
του θεου41και µετ′ αυτου αιµαν και ιδιθων και οι λοιποι εκλεγεντεσ επ′ ονοµατοσ του αινειν τον κυριον οτι εισ 
τον αιωνα το ελεοσ αυτου42και µετ′ αυτων σαλπιγγεσ και κυµβαλα του αναφωνειν και οργανα των ωδων του 
θεου υιοι ιδιθων εισ την πυλην43και επορευθη απασ ο λαοσ εκαστοσ εισ τον οικον αυτου και επεστρεψεν δαυιδ 
του ευλογησαι τον οικον αυτου 

Chapter 17
1και εγενετο ωσ κατωκησεν δαυιδ εν οικω αυτου και ειπεν δαυιδ προσ ναθαν τον προφητην ιδου εγω κατοικω εν 
οικω κεδρινω και η κιβωτοσ διαθηκησ κυριου υποκατω δερρεων2και ειπεν ναθαν προσ δαυιδ παν το εν τη ψυχη 
σου ποιει οτι ο θεοσ µετα σου3και εγενετο εν τη νυκτι εκεινη και εγενετο λογοσ κυριου προσ ναθαν 
λεγων4πορευου και ειπον προσ δαυιδ τον παιδα µου ουτωσ ειπεν κυριοσ ου συ οικοδοµησεισ µοι οικον του 
κατοικησαι µε εν αυτω5οτι ου κατωκησα εν οικω απο τησ ηµερασ ησ ανηγαγον τον ισραηλ εωσ τησ ηµερασ 
ταυτησ και ηµην εν σκηνη και εν καταλυµατι6εν πασιν οισ διηλθον εν παντι ισραηλ ει λαλων ελαλησα προσ 
µιαν φυλην ισραηλ του ποιµαινειν τον λαον µου λεγων οτι ουκ ωκοδοµηκατε µοι οικον κεδρινον7και νυν ουτωσ 
ερεισ τω δουλω µου δαυιδ ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ελαβον σε εκ τησ µανδρασ εξοπισθεν των ποιµνιων 
του ειναι εισ ηγουµενον επι τον λαον µου ισραηλ8και ηµην µετα σου εν πασιν οισ επορευθησ και εξωλεθρευσα 
παντασ τουσ εχθρουσ σου απο προσωπου σου και εποιησα σοι ονοµα κατα το ονοµα των µεγαλων των επι τησ 
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γησ9και θησοµαι τοπον τω λαω µου ισραηλ και καταφυτευσω αυτον και κατασκηνωσει καθ′ εαυτον και ου 
µεριµνησει ετι και ου προσθησει αδικια του ταπεινωσαι αυτον καθωσ απ′ αρχησ10και αφ′ ηµερων ων εταξα 
κριτασ επι τον λαον µου ισραηλ και εταπεινωσα απαντασ τουσ εχθρουσ σου και αυξησω σε και οικον 
οικοδοµησει σοι κυριοσ11και εσται οταν πληρωθωσιν αι ηµεραι σου και κοιµηθηση µετα των πατερων σου και 
αναστησω το σπερµα σου µετα σε οσ εσται εκ τησ κοιλιασ σου και ετοιµασω την βασιλειαν αυτου12αυτοσ 
οικοδοµησει µοι οικον και ανορθωσω τον θρονον αυτου εωσ αιωνοσ13εγω εσοµαι αυτω εισ πατερα και αυτοσ 
εσται µοι εισ υιον και το ελεοσ µου ουκ αποστησω απ′ αυτου ωσ απεστησα απο των οντων εµπροσθεν σου14και 
πιστωσω αυτον εν οικω µου και εν βασιλεια αυτου εωσ αιωνοσ και ο θρονοσ αυτου εσται ανωρθωµενοσ εωσ 
αιωνοσ15κατα παντασ τουσ λογουσ τουτουσ και κατα πασαν την ορασιν ταυτην ουτωσ ελαλησεν ναθαν προσ 
δαυιδ16και ηλθεν ο βασιλευσ δαυιδ και εκαθισεν απεναντι κυριου και ειπεν τισ ειµι εγω κυριε ο θεοσ και τισ ο 
οικοσ µου οτι ηγαπησασ µε εωσ αιωνοσ17και εσµικρυνθη ταυτα ενωπιον σου ο θεοσ και ελαλησασ επι τον 
οικον του παιδοσ σου εκ µακρων και επειδεσ µε ωσ ορασισ ανθρωπου και υψωσασ µε κυριε ο θεοσ18τι 
προσθησει ετι δαυιδ προσ σε του δοξασαι και συ τον δουλον σου οιδασ19και κατα την καρδιαν σου εποιησασ 
την πασαν µεγαλωσυνην20κυριε ουκ εστιν οµοιοσ σοι και ουκ εστιν πλην σου κατα παντα οσα ηκουσαµεν εν 
ωσιν ηµων21και ουκ εστιν ωσ ο λαοσ σου ισραηλ εθνοσ ετι επι τησ γησ ωσ ωδηγησεν αυτον ο θεοσ του 
λυτρωσασθαι εαυτω λαον του θεσθαι εαυτω ονοµα µεγα και επιφανεσ του εκβαλειν απο προσωπου λαου σου 
ουσ ελυτρωσω εξ αιγυπτου εθνη22και εδωκασ τον λαον σου ισραηλ σεαυτω λαον εωσ αιωνοσ και συ κυριε 
αυτοισ εισ θεον23και νυν κυριε ο λογοσ σου ον ελαλησασ προσ τον παιδα σου και επι τον οικον αυτου 
πιστωθητω εωσ αιωνοσ24λεγοντων κυριε κυριε παντοκρατωρ θεοσ ισραηλ και ο οικοσ δαυιδ παιδοσ σου 
ανωρθωµενοσ εναντιον σου25οτι συ κυριε ηνοιξασ το ουσ του παιδοσ σου του οικοδοµησαι αυτω οικον δια 
τουτο ευρεν ο παισ σου του προσευξασθαι κατα προσωπον σου26και νυν κυριε συ ει αυτοσ ο θεοσ και 
ελαλησασ επι τον δουλον σου τα αγαθα ταυτα27και νυν ηρξω του ευλογησαι τον οικον του παιδοσ σου του 
ειναι εισ τον αιωνα εναντιον σου οτι συ κυριε ευλογησασ και ευλογησον εισ τον αιωνα 

Chapter 18
1και εγενετο µετα ταυτα και επαταξεν δαυιδ τουσ αλλοφυλουσ και ετροπωσατο αυτουσ και ελαβεν την γεθ και 
τασ κωµασ αυτησ εκ χειροσ αλλοφυλων2και επαταξεν την µωαβ και ησαν µωαβ παιδεσ τω δαυιδ φεροντεσ 
δωρα3και επαταξεν δαυιδ τον αδρααζαρ βασιλεα σουβα ηµαθ πορευοµενου αυτου επιστησαι χειρα αυτου επι 
ποταµον ευφρατην4και προκατελαβετο δαυιδ αυτων χιλια αρµατα και επτα χιλιαδασ ιππων και εικοσι 
χιλιαδασ ανδρων πεζων και παρελυσεν δαυιδ παντα τα αρµατα και υπελιπετο εξ αυτων εκατον αρµατα5και 
ηλθεν συροσ εκ δαµασκου βοηθησαι αδρααζαρ βασιλει σουβα και επαταξεν δαυιδ εν τω συρω εικοσι και δυο 
χιλιαδασ ανδρων6και εθετο δαυιδ φρουραν εν συρια τη κατα δαµασκον και ησαν τω δαυιδ εισ παιδασ 
φεροντασ δωρα και εσωζεν κυριοσ τον δαυιδ εν πασιν οισ επορευετο7και ελαβεν δαυιδ τουσ κλοιουσ τουσ 
χρυσουσ οι ησαν επι τουσ παιδασ αδρααζαρ και ηνεγκεν αυτουσ εισ ιερουσαληµ8και εκ τησ µεταβηχασ και εκ 
των εκλεκτων πολεων των αδρααζαρ ελαβεν δαυιδ χαλκον πολυν σφοδρα εξ αυτου εποιησεν σαλωµων την 
θαλασσαν την χαλκην και τουσ στυλουσ και τα σκευη τα χαλκα9και ηκουσεν θωα βασιλευσ ηµαθ οτι 
επαταξεν δαυιδ την πασαν δυναµιν αδρααζαρ βασιλεωσ σουβα10και απεστειλεν τον ιδουραµ υιον αυτου προσ 
τον βασιλεα δαυιδ του ερωτησαι αυτον τα εισ ειρηνην και του ευλογησαι αυτον υπερ ου επολεµησεν τον 
αδρααζαρ και επαταξεν αυτον οτι ανηρ πολεµιοσ θωα ην τω αδρααζαρ και παντα τα σκευη αργυρα και 
χρυσα11και ταυτα ηγιασεν δαυιδ τω κυριω µετα του αργυριου και του χρυσιου ου ελαβεν εκ παντων των εθνων 
εξ ιδουµαιασ και µωαβ και εξ υιων αµµων και εκ των αλλοφυλων και εξ αµαληκ12και αβεσσα υιοσ σαρουια 
επαταξεν την ιδουµαιαν εν κοιλαδι των αλων οκτω και δεκα χιλιαδασ13και εθετο εν τη κοιλαδι φρουρασ και 
ησαν παντεσ οι ιδουµαιοι παιδεσ δαυιδ και εσωζεν κυριοσ τον δαυιδ εν πασιν οισ επορευετο14και εβασιλευσεν 
δαυιδ επι παντα ισραηλ και ην ποιων κριµα και δικαιοσυνην τω παντι λαω αυτου15και ιωαβ υιοσ σαρουια επι 
τησ στρατιασ και ιωσαφατ υιοσ αχιλουδ υποµνηµατογραφοσ16και σαδωκ υιοσ αχιτωβ και αχιµελεχ υιοσ 
αβιαθαρ ιερεισ και σουσα γραµµατευσ17και βαναιασ υιοσ ιωδαε επι του χερεθθι και του φελεθθι και υιοι δαυιδ 
οι πρωτοι διαδοχοι του βασιλεωσ 

Chapter 19
1και εγενετο µετα ταυτα απεθανεν ναασ βασιλευσ υιων αµµων και εβασιλευσεν αναν υιοσ αυτου αντ′ 
αυτου2και ειπεν δαυιδ ποιησω ελεοσ µετα αναν υιου ναασ ωσ εποιησεν ο πατηρ αυτου µετ′ εµου ελεοσ και 
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απεστειλεν αγγελουσ δαυιδ του παρακαλεσαι αυτον περι του πατροσ αυτου και ηλθον παιδεσ δαυιδ εισ γην 
υιων αµµων του παρακαλεσαι αυτον3και ειπον αρχοντεσ αµµων προσ αναν µη δοξαζων δαυιδ τον πατερα σου 
εναντιον σου απεστειλεν σοι παρακαλουντασ ουχ οπωσ εξερευνησωσιν την πολιν του κατασκοπησαι την γην 
ηλθον παιδεσ αυτου προσ σε4και ελαβεν αναν τουσ παιδασ δαυιδ και εξυρησεν αυτουσ και αφειλεν των 
µανδυων αυτων το ηµισυ εωσ τησ αναβολησ και απεστειλεν αυτουσ5και ηλθον απαγγειλαι τω δαυιδ περι των 
ανδρων και απεστειλεν εισ απαντησιν αυτοισ οτι ησαν ητιµωµενοι σφοδρα και ειπεν ο βασιλευσ καθισατε εν 
ιεριχω εωσ του ανατειλαι τουσ πωγωνασ υµων και ανακαµψατε6και ειδον οι υιοι αµµων οτι ησχυνθη λαοσ 
δαυιδ και απεστειλεν αναν και οι υιοι αµµων χιλια ταλαντα αργυριου του µισθωσασθαι εαυτοισ εκ συριασ 
µεσοποταµιασ και εκ συριασ µοοχα και εκ σωβα αρµατα και ιππεισ7και εµισθωσαντο εαυτοισ δυο και 
τριακοντα χιλιαδασ αρµατων και τον βασιλεα µωχα και τον λαον αυτου και ηλθον και παρενεβαλον 
κατεναντι µαιδαβα και οι υιοι αµµων συνηχθησαν εκ των πολεων αυτων και ηλθον εισ το πολεµησαι8και 
ηκουσεν δαυιδ και απεστειλεν τον ιωαβ και πασαν την στρατιαν των δυνατων9και εξηλθον οι υιοι αµµων και 
παρατασσονται εισ πολεµον παρα τον πυλωνα τησ πολεωσ και οι βασιλεισ οι ελθοντεσ παρενεβαλον καθ′ 
εαυτουσ εν τω πεδιω10και ειδεν ιωαβ οτι γεγονασιν αντιπροσωποι του πολεµειν προσ αυτον κατα προσωπον και 
εξοπισθεν και εξελεξατο εκ παντοσ νεανιου εξ ισραηλ και παρεταξαντο εναντιον του συρου11και το 
καταλοιπον του λαου εδωκεν εν χειρι αβεσσα αδελφου αυτου και παρεταξαντο εξ εναντιασ υιων αµµων12και 
ειπεν εαν κρατηση υπερ εµε συροσ και εση µοι εισ σωτηριαν και εαν υιοι αµµων κρατησωσιν υπερ σε και 
σωσω σε13ανδριζου και ενισχυσωµεν περι του λαου ηµων και περι των πολεων του θεου ηµων και κυριοσ το 
αγαθον εν οφθαλµοισ αυτου ποιησει14και παρεταξατο ιωαβ και ο λαοσ ο µετ′ αυτου κατεναντι συρων εισ 
πολεµον και εφυγον απ′ αυτου15και οι υιοι αµµων ειδον οτι εφυγον συροι και εφυγον και αυτοι απο προσωπου 
ιωαβ και απο προσωπου αβεσσα του αδελφου αυτου και ηλθον εισ την πολιν και ηλθεν ιωαβ εισ 
ιερουσαληµ16και ειδεν συροσ οτι ετροπωσατο αυτον ισραηλ και απεστειλεν αγγελουσ και εξηγαγον τον συρον 
εκ του περαν του ποταµου και σωφαχ αρχιστρατηγοσ δυναµεωσ αδρααζαρ εµπροσθεν αυτων17και απηγγελη τω 
δαυιδ και συνηγαγεν τον παντα ισραηλ και διεβη τον ιορδανην και ηλθεν επ′ αυτουσ και παρεταξατο επ′ 
αυτουσ και παρατασσεται συροσ εξ εναντιασ δαυιδ και επολεµησαν αυτον18και εφυγεν συροσ απο προσωπου 
δαυιδ και απεκτεινεν δαυιδ απο του συρου επτα χιλιαδασ αρµατων και τεσσαρακοντα χιλιαδασ πεζων και τον 
σωφαχ αρχιστρατηγον δυναµεωσ απεκτεινεν19και ειδον παιδεσ αδρααζαρ οτι επταικασιν απο προσωπου 
ισραηλ και διεθεντο µετα δαυιδ και εδουλευσαν αυτω και ουκ ηθελησεν συροσ του βοηθησαι τοισ υιοισ 
αµµων ετι 

Chapter 20
1και εγενετο εν τω επιοντι ετει εν τη εξοδω των βασιλεων και ηγαγεν ιωαβ πασαν την δυναµιν τησ στρατιασ και 
εφθειραν την χωραν υιων αµµων και ηλθεν και περιεκαθισεν την ραββα και δαυιδ εκαθητο εν ιερουσαληµ και 
επαταξεν ιωαβ την ραββα και κατεσκαψεν αυτην2και ελαβεν δαυιδ τον στεφανον µολχολ βασιλεωσ αυτων απο 
τησ κεφαλησ αυτου και ευρεθη ο σταθµοσ αυτου ταλαντον χρυσιου και εν αυτω λιθοσ τιµιοσ και ην επι την 
κεφαλην δαυιδ και σκυλα τησ πολεωσ εξηνεγκεν πολλα σφοδρα3και τον λαον τον εν αυτη εξηγαγεν και 
διεπρισεν πριοσιν και εν σκεπαρνοισ σιδηροισ και ουτωσ εποιησεν δαυιδ τοισ πασιν υιοισ αµµων και 
ανεστρεψεν δαυιδ και πασ ο λαοσ αυτου εισ ιερουσαληµ4και εγενετο µετα ταυτα και εγενετο ετι πολεµοσ εν 
γαζερ µετα των αλλοφυλων τοτε επαταξεν σοβοχαι ο ουσαθι τον σαφου απο των υιων των γιγαντων και 
εταπεινωσεν αυτον5και εγενετο ετι πολεµοσ µετα των αλλοφυλων και επαταξεν ελλαναν υιοσ ιαι+ρ τον λεεµι 
αδελφον γολιαθ του γεθθαιου και ξυλον δορατοσ αυτου ωσ αντιον υφαινοντων6και εγενετο ετι πολεµοσ εν γεθ 
και ην ανηρ υπερµεγεθησ και δακτυλοι αυτου εξ και εξ εικοσι τεσσαρεσ και ουτοσ ην απογονοσ γιγαντων7και 
ωνειδισεν τον ισραηλ και επαταξεν αυτον ιωναθαν υιοσ σαµαα αδελφου δαυιδ8ουτοι εγενοντο ραφα εν γεθ 
παντεσ ησαν τεσσαρεσ γιγαντεσ και επεσον εν χειρι δαυιδ και εν χειρι παιδων αυτου 

Chapter 21
1και εστη διαβολοσ εν τω ισραηλ και επεσεισεν τον δαυιδ του αριθµησαι τον ισραηλ2και ειπεν ο βασιλευσ 
δαυιδ προσ ιωαβ και προσ τουσ αρχοντασ τησ δυναµεωσ πορευθητε αριθµησατε τον ισραηλ απο βηρσαβεε και 
εωσ δαν και ενεγκατε προσ µε και γνωσοµαι τον αριθµον αυτων3και ειπεν ιωαβ προσθειη κυριοσ επι τον λαον 
αυτου ωσ αυτοι εκατονταπλασιωσ και οι οφθαλµοι κυριου µου του βασιλεωσ βλεποντεσ παντεσ τω κυριω µου 
παιδεσ ινα τι ζητει ο κυριοσ µου τουτο ινα µη γενηται εισ αµαρτιαν τω ισραηλ4το δε ρηµα του βασιλεωσ 
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εκραταιωθη επι τω ιωαβ και εξηλθεν ιωαβ και διηλθεν εν παντι οριω ισραηλ και ηλθεν εισ ιερουσαληµ5και 
εδωκεν ιωαβ τον αριθµον τησ επισκεψεωσ του λαου τω δαυιδ και ην πασ ισραηλ χιλιαι χιλιαδεσ και εκατον 
χιλιαδεσ ανδρων εσπασµενων µαχαιραν και ιουδασ τετρακοσιαι και ογδοηκοντα χιλιαδεσ ανδρων 
εσπασµενων µαχαιραν6και τον λευι και τον βενιαµιν ουκ ηριθµησεν εν µεσω αυτων οτι κατισχυσεν λογοσ του 
βασιλεωσ τον ιωαβ7και πονηρον εφανη εναντιον του θεου περι του πραγµατοσ τουτου και επαταξεν τον 
ισραηλ8και ειπεν δαυιδ προσ τον θεον ηµαρτηκα σφοδρα οτι εποιησα το πραγµα τουτο και νυν περιελε δη την 
κακιαν παιδοσ σου οτι εµαταιωθην σφοδρα9και ελαλησεν κυριοσ προσ γαδ ορωντα δαυιδ λεγων10πορευου και 
λαλησον προσ δαυιδ λεγων ουτωσ λεγει κυριοσ τρια αιρω εγω επι σε εκλεξαι σεαυτω εν εξ αυτων και ποιησω 
σοι11και ηλθεν γαδ προσ δαυιδ και ειπεν αυτω ουτωσ λεγει κυριοσ εκλεξαι σεαυτω12η τρια ετη λιµου η τρεισ 
µηνασ φευγειν σε εκ προσωπου εχθρων σου και µαχαιραν εχθρων σου του εξολεθρευσαι η τρεισ ηµερασ 
ροµφαιαν κυριου και θανατον εν τη γη και αγγελοσ κυριου εξολεθρευων εν παση κληρονοµια ισραηλ και νυν 
ιδε τι αποκριθω τω αποστειλαντι µε λογον13και ειπεν δαυιδ προσ γαδ στενα µοι και τα τρια σφοδρα εµπεσουµαι 
δη εισ χειρασ κυριου οτι πολλοι οι οικτιρµοι αυτου σφοδρα και εισ χειρασ ανθρωπων ου µη εµπεσω14και 
εδωκεν κυριοσ θανατον εν ισραηλ και επεσον εξ ισραηλ εβδοµηκοντα χιλιαδεσ ανδρων15και απεστειλεν ο θεοσ 
αγγελον εισ ιερουσαληµ του εξολεθρευσαι αυτην και ωσ εξωλεθρευσεν ειδεν κυριοσ και µετεµεληθη επι τη 
κακια και ειπεν τω αγγελω τω εξολεθρευοντι ικανουσθω σοι ανεσ την χειρα σου και ο αγγελοσ κυριου εστωσ εν 
τω αλω ορνα του ιεβουσαιου16και επηρεν δαυιδ τουσ οφθαλµουσ αυτου και ειδεν τον αγγελον κυριου εστωτα 
ανα µεσον τησ γησ και ανα µεσον του ουρανου και η ροµφαια αυτου εσπασµενη εν τη χειρι αυτου εκτεταµενη 
επι ιερουσαληµ και επεσεν δαυιδ και οι πρεσβυτεροι περιβεβληµενοι εν σακκοισ επι προσωπον αυτων17και 
ειπεν δαυιδ προσ τον θεον ουκ εγω ειπα του αριθµησαι εν τω λαω και εγω ειµι ο αµαρτων κακοποιων 
εκακοποιησα και ταυτα τα προβατα τι εποιησαν κυριε ο θεοσ γενηθητω η χειρ σου εν εµοι και εν τω οικω του 
πατροσ µου και µη εν τω λαω σου εισ απωλειαν κυριε18και αγγελοσ κυριου ειπεν τω γαδ του ειπειν προσ δαυιδ 
ινα αναβη του στησαι θυσιαστηριον τω κυριω εν αλω ορνα του ιεβουσαιου19και ανεβη δαυιδ κατα τον λογον 
γαδ ον ελαλησεν εν ονοµατι κυριου20και επεστρεψεν ορνα και ειδεν τον βασιλεα και τεσσαρεσ υιοι αυτου µετ′ 
αυτου µεθαχαβιν και ορνα ην αλοων πυρουσ21και ηλθεν δαυιδ προσ ορναν και ορνα εξηλθεν εκ τησ αλω και 
προσεκυνησεν τω δαυιδ τω προσωπω επι την γην22και ειπεν δαυιδ προσ ορνα δοσ µοι τον τοπον σου τησ αλω 
και οικοδοµησω επ′ αυτω θυσιαστηριον τω κυριω εν αργυριω αξιω δοσ µοι αυτον και παυσεται η πληγη εκ του 
λαου23και ειπεν ορνα προσ δαυιδ λαβε σεαυτω και ποιησατω ο κυριοσ µου ο βασιλευσ το αγαθον εναντιον 
αυτου ιδε δεδωκα τουσ µοσχουσ εισ ολοκαυτωσιν και το αροτρον και τασ αµαξασ εισ ξυλα και τον σιτον εισ 
θυσιαν τα παντα δεδωκα24και ειπεν ο βασιλευσ δαυιδ τω ορνα ουχι οτι αγοραζων αγοραζω εν αργυριω αξιω οτι 
ου µη λαβω α εστιν σοι κυριω του ανενεγκαι ολοκαυτωσιν δωρεαν κυριω25και εδωκεν δαυιδ τω ορνα εν τω 
τοπω αυτου σικλουσ χρυσιου ολκησ εξακοσιουσ26και ωκοδοµησεν δαυιδ εκει θυσιαστηριον κυριω και 
ανηνεγκεν ολοκαυτωµατα και σωτηριου και εβοησεν προσ κυριον και επηκουσεν αυτω εν πυρι εκ του ουρανου 
επι το θυσιαστηριον τησ ολοκαυτωσεωσ και καταναλωσεν την ολοκαυτωσιν27και ειπεν κυριοσ προσ τον 
αγγελον και κατεθηκεν την ροµφαιαν εισ τον κολεον28εν τω καιρω εκεινω εν τω ιδειν τον δαυιδ οτι επηκουσεν 
αυτω κυριοσ εν τω αλω ορνα του ιεβουσαιου και εθυσιασεν εκει29και σκηνη κυριου ην εποιησεν µωυσησ εν τη 
ερηµω και θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων εν τω καιρω εκεινω εν βαµα εν γαβαων30και ουκ ηδυνατο δαυιδ 
του πορευθηναι εµπροσθεν αυτου του ζητησαι τον θεον οτι κατεσπευσεν απο προσωπου τησ ροµφαιασ αγγελου 
κυριου 

Chapter 22
1και ειπεν δαυιδ ουτοσ εστιν ο οικοσ κυριου του θεου και τουτο το θυσιαστηριον εισ ολοκαυτωσιν τω 
ισραηλ2και ειπεν δαυιδ συναγαγειν παντασ τουσ προσηλυτουσ εν γη ισραηλ και κατεστησεν λατοµουσ 
λατοµησαι λιθουσ ξυστουσ του οικοδοµησαι οικον τω θεω3και σιδηρον πολυν εισ τουσ ηλουσ των θυρωµατων 
και των πυλων και τουσ στροφεισ ητοιµασεν δαυιδ και χαλκον εισ πληθοσ ουκ ην σταθµοσ4και ξυλα κεδρινα 
ουκ ην αριθµοσ οτι εφεροσαν οι σιδωνιοι και οι τυριοι ξυλα κεδρινα εισ πληθοσ τω δαυιδ5και ειπεν δαυιδ 
σαλωµων ο υιοσ µου παιδαριον απαλον και ο οικοσ του οικοδοµησαι τω κυριω εισ µεγαλωσυνην ανω εισ 
ονοµα και εισ δοξαν εισ πασαν την γην ετοιµασω αυτω και ητοιµασεν δαυιδ εισ πληθοσ εµπροσθεν τησ 
τελευτησ αυτου6και εκαλεσεν σαλωµων τον υιον αυτου και ενετειλατο αυτω του οικοδοµησαι τον οικον τω 
κυριω θεω ισραηλ7και ειπεν δαυιδ σαλωµων τεκνον εµοι εγενετο επι ψυχη του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι 
κυριου θεου8και εγενετο επ′ εµοι λογοσ κυριου λεγων αιµα εισ πληθοσ εξεχεασ και πολεµουσ µεγαλουσ 
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εποιησασ ουκ οικοδοµησεισ οικον τω ονοµατι µου οτι αιµατα πολλα εξεχεασ επι τησ γησ εναντιον µου9ιδου 
υιοσ τικτεται σοι ουτοσ εσται ανηρ αναπαυσεωσ και αναπαυσω αυτον απο παντων των εχθρων κυκλοθεν οτι 
σαλωµων ονοµα αυτω και ειρηνην και ησυχιαν δωσω επι ισραηλ εν ταισ ηµεραισ αυτου10ουτοσ οικοδοµησει 
οικον τω ονοµατι µου και ουτοσ εσται µοι εισ υιον καγω αυτω εισ πατερα και ανορθωσω θρονον βασιλειασ 
αυτου εν ισραηλ εωσ αιωνοσ11και νυν υιε µου εσται µετα σου κυριοσ και ευοδωσει και οικοδοµησεισ οικον τω 
κυριω θεω σου ωσ ελαλησεν περι σου12αλλ′ η δωη σοι σοφιαν και συνεσιν κυριοσ και κατισχυσαι σε επι 
ισραηλ και του φυλασσεσθαι και του ποιειν τον νοµον κυριου του θεου σου13τοτε ευοδωσει εαν φυλαξησ του 
ποιειν τα προσταγµατα και τα κριµατα α ενετειλατο κυριοσ τω µωυση επι ισραηλ ανδριζου και ισχυε µη φοβου 
µηδε πτοηθησ14και ιδου εγω κατα την πτωχειαν µου ητοιµασα εισ οικον κυριου χρυσιου ταλαντων εκατον 
χιλιαδασ και αργυριου ταλαντων χιλιασ χιλιαδασ και χαλκον και σιδηρον ου ουκ εστιν σταθµοσ οτι εισ 
πληθοσ εστιν και ξυλα και λιθουσ ητοιµασα και προσ ταυτα προσθεσ15και µετα σου εισ πληθοσ ποιουντων 
εργα τεχνιται και οικοδοµοι λιθων και τεκτονεσ ξυλων και πασ σοφοσ εν παντι εργω16εν χρυσιω εν αργυριω εν 
χαλκω και εν σιδηρω ουκ εστιν αριθµοσ αναστηθι και ποιει και κυριοσ µετα σου17και ενετειλατο δαυιδ τοισ 
πασιν αρχουσιν ισραηλ αντιλαβεσθαι τω σαλωµων υιω αυτου18ουχι κυριοσ µεθ′ υµων και ανεπαυσεν υµασ 
κυκλοθεν οτι εδωκεν εν χερσιν τουσ κατοικουντασ την γην και υπεταγη η γη εναντιον κυριου και εναντιον 
λαου αυτου19νυν δοτε καρδιασ υµων και ψυχασ υµων του ζητησαι τω κυριω θεω υµων και εγερθητε και 
οικοδοµησατε αγιασµα κυριω τω θεω υµων του εισενεγκαι την κιβωτον διαθηκησ κυριου και σκευη τα αγια του 
θεου εισ οικον τον οικοδοµουµενον τω ονοµατι κυριου 

Chapter 23
1και δαυιδ πρεσβυτησ και πληρησ ηµερων και εβασιλευσεν σαλωµων τον υιον αυτου αντ′ αυτου επι 
ισραηλ2και συνηγαγεν τουσ παντασ αρχοντασ ισραηλ και τουσ ιερεισ και τουσ λευιτασ3και ηριθµηθησαν οι 
λευιται απο τριακονταετουσ και επανω και εγενετο ο αριθµοσ αυτων κατα κεφαλην αυτων εισ ανδρασ 
τριακοντα και οκτω χιλιαδασ4απο τουτων εργοδιωκται επι τα εργα οικου κυριου εικοσι τεσσαρεσ χιλιαδεσ και 
γραµµατεισ και κριται εξακισχιλιοι5και τεσσαρεσ χιλιαδεσ πυλωροι και τεσσαρεσ χιλιαδεσ αινουντεσ τω 
κυριω εν τοισ οργανοισ οισ εποιησεν του αινειν τω κυριω6και διειλεν αυτουσ δαυιδ εφηµεριασ τοισ υιοισ λευι 
τω γεδσων κααθ µεραρι7και τω παροσωµ τω εδαν και τω σεµει+8υιοι τω εδαν ο αρχων ιιηλ και ζεθοµ και ιωηλ 
τρεισ9υιοι σεµει+ σαλωµιθ και ιιηλ και αιδαν τρεισ ουτοι αρχοντεσ των πατριων τω εδαν10και τοισ υιοισ 
σεµει+ ιεθ και ζιζα και ιωασ και βερια ουτοι υιοι σεµει+ τεσσαρεσ11και ην ιεθ ο αρχων και ζιζα ο δευτεροσ και 
ιωασ και βερια ουκ επληθυναν υιουσ και εγενοντο εισ οικον πατριασ εισ επισκεψιν µιαν12υιοι κααθ αµβραµ 
ισσααρ χεβρων οζιηλ τεσσαρεσ13υιοι αµβραµ ααρων και µωυσησ και διεσταλη ααρων του αγιασθηναι αγια 
αγιων αυτοσ και οι υιοι αυτου εωσ αιωνοσ του θυµιαν εναντιον του κυριου λειτουργειν και επευχεσθαι επι τω 
ονοµατι αυτου εωσ αιωνοσ14και µωυσησ ανθρωποσ του θεου υιοι αυτου εκληθησαν εισ φυλην του λευι15υιοι 
µωυση γηρσαµ και ελιεζερ16υιοι γηρσαµ σουβαηλ ο αρχων17και ησαν υιοι τω ελιεζερ ρααβια ο αρχων και ουκ 
ησαν τω ελιεζερ υιοι ετεροι και υιοι ρααβια ηυξηθησαν εισ υψοσ18υιοι ισσααρ σαλωµωθ ο αρχων19υιοι 
χεβρων ιδουδ ο αρχων αµαδια ο δευτεροσ οζιηλ ο τριτοσ ικεµιασ ο τεταρτοσ20υιοι οζιηλ µιχασ ο αρχων και 
ισια ο δευτεροσ21υιοι µεραρι µοολι και µουσι υιοι µοολι ελεαζαρ και κισ22και απεθανεν ελεαζαρ και ουκ ησαν 
αυτω υιοι αλλ′ η θυγατερεσ και ελαβον αυτασ υιοι κισ αδελφοι αυτων23υιοι µουσι µοολι και εδερ και ιαριµωθ 
τρεισ24ουτοι υιοι λευι κατ′ οικουσ πατριων αυτων αρχοντεσ των πατριων αυτων κατα την επισκεψιν αυτων 
κατα τον αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων ποιουντεσ τα εργα λειτουργιασ οικου κυριου απο 
εικοσαετουσ και επανω25οτι ειπεν δαυιδ κατεπαυσεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ τω λαω αυτου και κατεσκηνωσεν 
εν ιερουσαληµ εωσ αιωνοσ26και οι λευιται ουκ ησαν αιροντεσ την σκηνην και τα παντα σκευη αυτησ εισ την 
λειτουργιαν αυτησ27οτι εν τοισ λογοισ δαυιδ τοισ εσχατοισ εστιν ο αριθµοσ υιων λευι απο εικοσαετουσ και 
επανω28οτι εστησεν αυτουσ επι χειρα ααρων του λειτουργειν εν οικω κυριου επι τασ αυλασ και επι τα 
παστοφορια και επι τον καθαρισµον των παντων αγιων και επι τα εργα λειτουργιασ οικου του θεου29εισ τουσ 
αρτουσ τησ προθεσεωσ εισ την σεµιδαλιν τησ θυσιασ και εισ τα λαγανα τα αζυµα και εισ τηγανον και εισ την 
πεφυραµενην και εισ παν µετρον30και του στηναι πρωι του αινειν εξοµολογεισθαι τω κυριω και ουτωσ το 
εσπερασ31και επι παντων των αναφεροµενων ολοκαυτωµατων τω κυριω εν τοισ σαββατοισ και εν ταισ 
νεοµηνιαισ και εν ταισ εορταισ κατα αριθµον κατα την κρισιν επ′ αυτοισ δια παντοσ τω κυριω32και 
φυλαξουσιν τασ φυλακασ σκηνησ του µαρτυριου και τασ φυλακασ υιων ααρων αδελφων αυτων του 
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λειτουργειν εν οικω κυριου 

Chapter 24
1και τοισ υιοισ ααρων διαιρεσεισ υιοι ααρων ναδαβ και αβιουδ ελεαζαρ και ιθαµαρ2και απεθανεν ναδαβ και 
αβιουδ εναντιον του πατροσ αυτων και υιοι ουκ ησαν αυτοισ και ιερατευσεν ελεαζαρ και ιθαµαρ υιοι 
ααρων3και διειλεν αυτουσ δαυιδ και σαδωκ εκ των υιων ελεαζαρ και αχιµελεχ εκ των υιων ιθαµαρ κατα την 
επισκεψιν αυτων κατα την λειτουργιαν αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων4και ευρεθησαν υιοι ελεαζαρ 
πλειουσ εισ αρχοντασ των δυνατων παρα τουσ υιουσ ιθαµαρ και διειλεν αυτουσ τοισ υιοισ ελεαζαρ αρχοντασ 
εισ οικουσ πατριων εξ και δεκα και τοισ υιοισ ιθαµαρ οκτω κατ′ οικουσ πατριων5και διειλεν αυτουσ κατα 
κληρουσ τουτουσ προσ τουτουσ οτι ησαν αρχοντεσ των αγιων και αρχοντεσ κυριου εν τοισ υιοισ ελεαζαρ και 
εν τοισ υιοισ ιθαµαρ6και εγραψεν αυτουσ σαµαιασ υιοσ ναθαναηλ ο γραµµατευσ εκ του λευι κατεναντι του 
βασιλεωσ και των αρχοντων και σαδωκ ο ιερευσ και αχιµελεχ υιοσ αβιαθαρ και αρχοντεσ των πατριων των 
ιερεων και των λευιτων οικου πατριασ εισ εισ τω ελεαζαρ και εισ εισ τω ιθαµαρ7και εξηλθεν ο κληροσ ο 
πρωτοσ τω ιαριβ τω ιδει+α ο δευτεροσ8τω χαρηµ ο τριτοσ τω σεωριµ ο τεταρτοσ9τω µελχια ο πεµπτοσ τω µιαµιν 
ο εκτοσ10τω κωσ ο εβδοµοσ τω αβια ο ογδοοσ11τω ιησου ο ενατοσ τω σεχενια ο δεκατοσ12τω ελιασιβ ο 
ενδεκατοσ τω ιακιµ ο δωδεκατοσ13τω οχχοφφα ο τρισκαιδεκατοσ τω ισβααλ ο τεσσαρεσκαιδεκατοσ14τω βελγα 
ο πεντεκαιδεκατοσ τω εµµηρ ο εκκαιδεκατοσ15τω χηζιρ ο επτακαιδεκατοσ τω αφεσση ο οκτωκαιδεκατοσ16τω 
φεταια ο εννεακαιδεκατοσ τω εζεκηλ ο εικοστοσ17τω ιαχιν ο εισ και εικοστοσ τω γαµουλ ο δευτεροσ και 
εικοστοσ18τω δαλαια ο τριτοσ και εικοστοσ τω µαασαι ο τεταρτοσ και εικοστοσ19αυτη η επισκεψισ αυτων 
κατα την λειτουργιαν αυτων του εισπορευεσθαι εισ οικον κυριου κατα την κρισιν αυτων δια χειροσ ααρων 
πατροσ αυτων ωσ ενετειλατο κυριοσ ο θεοσ ισραηλ20και τοισ υιοισ λευι τοισ καταλοιποισ τοισ υιοισ αµβραµ 
σουβαηλ τοισ υιοισ σουβαηλ ιαδια21τω ρααβια ο αρχων ιεσιασ22και τω ισσαρι σαλωµωθ τοισ υιοισ σαλωµωθ 
ιαθ23υιοι ιεδιου αµαδια ο δευτεροσ ιαζιηλ ο τριτοσ ιοκοµ ο τεταρτοσ24υιοι οζιηλ µιχα υιοι µιχα 
σαµηρ25αδελφοσ µιχα ισια υιοι ισια ζαχαρια26υιοι µεραρι µοολι και µουσι υιοι οζια υιοι βοννι27υιοι µεραρι 
τω οζια υιοι αυτου ισοαµ και ζακχουρ και αβδι28τω µοολι ελεαζαρ και ιθαµαρ και απεθανεν ελεαζαρ και ουκ 
ησαν αυτω υιοι29τω κισ υιοι του κισ ιραµαηλ30και υιοι του µουσι µοολι και εδερ και ιαριµωθ ουτοι υιοι των 
λευιτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων31και ελαβον και αυτοι κληρουσ καθωσ οι αδελφοι αυτων υιοι ααρων 
εναντιον του βασιλεωσ και σαδωκ και αχιµελεχ και αρχοντων πατριων των ιερεων και των λευιτων πατριαρχαι 
αρααβ καθωσ οι αδελφοι αυτου οι νεωτεροι 

Chapter 25
1και εστησεν δαυιδ ο βασιλευσ και οι αρχοντεσ τησ δυναµεωσ εισ τα εργα τουσ υιουσ ασαφ και αιµαν και 
ιδιθων τουσ αποφθεγγοµενουσ εν κινυραισ και εν ναβλαισ και εν κυµβαλοισ και εγενετο ο αριθµοσ αυτων κατα 
κεφαλην αυτων εργαζοµενων εν τοισ εργοισ αυτων2υιοι ασαφ ζακχουρ και ιωσηφ και ναθανιασ και εραηλ υιοι 
ασαφ εχοµενοι ασαφ του προφητου εχοµενοι του βασιλεωσ3τω ιδιθων υιοι ιδιθων γοδολια και σουρι και ισαια 
και σεµει+ και ασαβια και µατταθιασ εξ µετα τον πατερα αυτων ιδιθων εν κινυρα ανακρουοµενοι 
εξοµολογησιν και αινεσιν τω κυριω4τω αιµανι υιοι αιµαν βουκιασ και µανθανιασ και αζαραηλ και σουβαηλ 
και ιεριµωθ και ανανιασ και ανανι και ηλιαθα και γοδολλαθι και ρωµεµθι−ωδ και ιεσβακασα και µαλληθι και 
ωθηρι και µεαζωθ5παντεσ ουτοι υιοι τω αιµαν τω ανακρουοµενω τω βασιλει εν λογοισ θεου υψωσαι κερασ και 
εδωκεν ο θεοσ τω αιµαν υιουσ δεκα τεσσαρασ και θυγατερασ τρεισ6παντεσ ουτοι µετα του πατροσ αυτων 
υµνωδουντεσ εν οικω κυριου εν κυµβαλοισ και εν ναβλαισ και εν κινυραισ εχοµενα του βασιλεωσ και ασαφ 
και ιδιθων και αιµανι7και εγενετο ο αριθµοσ αυτων µετα τουσ αδελφουσ αυτων δεδιδαγµενοι αδειν κυριω πασ 
συνιων διακοσιοι ογδοηκοντα και οκτω8και εβαλον και αυτοι κληρουσ εφηµεριων κατα τον µικρον και κατα 
τον µεγαν τελειων και µανθανοντων9και εξηλθεν ο κληροσ ο πρωτοσ υιων αυτου και αδελφων αυτου τω ασαφ 
τω ιωσηφ γοδολια ο δευτεροσ ηνια αδελφοι αυτου και υιοι αυτου δεκα δυο10ο τριτοσ ζακχουρ υιοι αυτου και 
αδελφοι αυτου δεκα δυο11ο τεταρτοσ ιεσδρι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο12ο πεµπτοσ ναθανιασ υιοι 
αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο13ο εκτοσ βουκιασ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο14ο εβδοµοσ 
ισεριηλ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο15ο ογδοοσ ιωσια υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο16ο 
ενατοσ µανθανιασ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο17ο δεκατοσ σεµει+ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου 
δεκα δυο18ο ενδεκατοσ αζαρια υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο19ο δωδεκατοσ ασαβια υιοι αυτου και 
αδελφοι αυτου δεκα δυο20ο τρισκαιδεκατοσ σουβαηλ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο21ο 
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τεσσαρεσκαιδεκατοσ µατταθιασ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο22ο πεντεκαιδεκατοσ ιεριµωθ υιοι 
αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο23ο εκκαιδεκατοσ ανανιασ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο24ο 
επτακαιδεκατοσ ιεσβακασα υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο25ο οκτωκαιδεκατοσ ανανι υιοι αυτου και 
αδελφοι αυτου δεκα δυο26ο εννεακαιδεκατοσ µελληθι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο27ο εικοστοσ 
ελιαθα υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο28ο εικοστοσ πρωτοσ ηθιρ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα 
δυο29ο εικοστοσ δευτεροσ γοδολλαθι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο30ο τριτοσ και εικοστοσ µεαζωθ 
υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο31ο τεταρτοσ και εικοστοσ ρωµεµθι−ωδ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου 
δεκα δυο 

Chapter 26
1εισ διαιρεσεισ των πυλων υιοισ κορει+µ µοσολλαµια υιοσ κωρη εκ των υιων αβιασαφ2και τω µοσολλαµια υιοι 
ζαχαριασ ο πρωτοτοκοσ ιδιηλ ο δευτεροσ ζαβαδιασ ο τριτοσ ιεθνουηλ ο τεταρτοσ3ωλαµ ο πεµπτοσ ιωαναν ο 
εκτοσ ελιωηναι ο εβδοµοσ4και τω αβδεδοµ υιοι σαµαιασ ο πρωτοτοκοσ ιωζαβαδ ο δευτεροσ ιωαα ο τριτοσ 
σωχαρ ο τεταρτοσ ναθαναηλ ο πεµπτοσ5αµιηλ ο εκτοσ ισσαχαρ ο εβδοµοσ φολλαθι ο ογδοοσ οτι ευλογησεν 
αυτον ο θεοσ6και τω σαµαια υιω αυτου ετεχθησαν υιοι του πρωτοτοκου ρωσαι εισ τον οικον τον πατρικον 
αυτου οτι δυνατοι ησαν7υιοι σαµαια γοθνι και ραφαηλ και ωβηδ και ελζαβαδ και αχιου υιοι δυνατοι ελιου και 
σαβχια και ισβακωµ8παντεσ απο των υιων αβδεδοµ αυτοι και οι αδελφοι αυτων και υιοι αυτων ποιουντεσ 
δυνατωσ εν τη εργασια οι παντεσ εξηκοντα δυο τω αβδεδοµ9και τω µοσολλαµια υιοι και αδελφοι δεκα και οκτω 
δυνατοι10και τω ωσα των υιων µεραρι υιοι φυλασσοντεσ την αρχην οτι ουκ ην πρωτοτοκοσ και εποιησεν αυτον 
ο πατηρ αυτου αρχοντα11τησ διαιρεσεωσ τησ δευτερασ ταβλαι ο τριτοσ ζαχαριασ ο τεταρτοσ παντεσ ουτοι 
υιοι και αδελφοι τω ωσα τρισκαιδεκα12τουτοισ αι διαιρεσεισ των πυλων τοισ αρχουσι των δυνατων εφηµεριαι 
καθωσ οι αδελφοι αυτων λειτουργειν εν οικω κυριου13και εβαλον κληρουσ κατα τον µικρον και κατα τον µεγαν 
κατ′ οικουσ πατριων αυτων εισ πυλωνα και πυλωνα14και επεσεν ο κληροσ των προσ ανατολασ τω σαλαµια και 
ζαχαρια υιοι ιωασ τω µελχια εβαλον κληρουσ και εξηλθεν ο κληροσ βορρα15τω αβδεδοµ νοτον κατεναντι 
οικου εσεφιν16εισ δευτερον τω ωσα προσ δυσµαισ µετα την πυλην παστοφοριου τησ αναβασεωσ φυλακη 
κατεναντι φυλακησ17προσ ανατολασ εξ την ηµεραν βορρα τησ ηµερασ τεσσαρεσ νοτον τησ ηµερασ τεσσαρεσ 
και εισ το εσεφιν δυο18εισ διαδεχοµενουσ και προσ δυσµαισ τεσσαρεσ και εισ τον τριβον δυο 
διαδεχοµενουσ19αυται αι διαιρεσεισ των πυλωρων τοισ υιοισ κορε και τοισ υιοισ µεραρι20και οι λευιται 
αδελφοι αυτων επι των θησαυρων οικου κυριου και επι των θησαυρων των καθηγιασµενων21υιοι λαδαν υιοι τω 
γηρσωνι τω λαδαν αρχοντεσ πατριων τω λαδαν τω γηρσωνι ιιηλ22και υιοι ιιηλ ζεθοµ και ιωηλ οι αδελφοι επι 
των θησαυρων οικου κυριου23τω αµβραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ24και σουβαηλ ο του γηρσαµ του µωυση 
ηγουµενοσ επι των θησαυρων25και τω αδελφω αυτου τω ελιεζερ ρααβιασ υιοσ και ιωσαιασ και ιωραµ και ζεχρι 
και σαλωµωθ26αυτοσ σαλωµωθ και οι αδελφοι αυτου επι παντων των θησαυρων των αγιων ουσ ηγιασεν δαυιδ ο 
βασιλευσ και οι αρχοντεσ των πατριων χιλιαρχοι και εκατονταρχοι και αρχηγοι τησ δυναµεωσ27α ελαβεν εκ 
των πολεµων και εκ των λαφυρων και ηγιασεν απ′ αυτων του µη καθυστερησαι την οικοδοµην του οικου του 
θεου28και επι παντων των αγιων σαµουηλ του προφητου και σαουλ του κισ και αβεννηρ του νηρ και ιωαβ του 
σαρουια παν ο ηγιασαν δια χειροσ σαλωµωθ και των αδελφων αυτου29τω ισσαρι χωνενια και υιοι αυτου τησ 
εργασιασ τησ εξω επι τον ισραηλ του γραµµατευειν και διακρινειν30τω χεβρωνι ασαβιασ και οι αδελφοι αυτου 
υιοι δυνατοι χιλιοι και επτακοσιοι επι τησ επισκεψεωσ του ισραηλ περαν του ιορδανου προσ δυσµαισ εισ 
πασαν λειτουργιαν κυριου και εργασιαν του βασιλεωσ31του χεβρωνι ιουδιασ ο αρχων των χεβρωνι κατα 
γενεσεισ αυτων κατα πατριασ εν τω τεσσαρακοστω ετει τησ βασιλειασ αυτου επεσκεπησαν και ευρεθη ανηρ 
δυνατοσ εν αυτοισ εν ιαζηρ τησ γαλααδιτιδοσ32και οι αδελφοι αυτου υιοι δυνατοι δισχιλιοι επτακοσιοι 
αρχοντεσ πατριων και κατεστησεν αυτουσ δαυιδ ο βασιλευσ επι του ρουβηνι και γαδδι και ηµισουσ φυλησ 
µανασση εισ παν προσταγµα κυριου και λογον βασιλεωσ 

Chapter 27
1και υιοι ισραηλ κατ′ αριθµον αυτων αρχοντεσ των πατριων χιλιαρχοι και εκατονταρχοι και γραµµατεισ οι 
λειτουργουντεσ τω λαω και εισ παν λογον του βασιλεωσ κατα διαιρεσεισ εισ παν λογον του εισπορευοµενου 
και εκπορευοµενου µηνα εκ µηνοσ εισ παντασ τουσ µηνασ του ενιαυτου διαιρεσισ µια εικοσι και τεσσαρεσ 
χιλιαδεσ2και επι τησ διαιρεσεωσ τησ πρωτησ του µηνοσ του πρωτου ιεσβοαµ ο του ζαβδιηλ και επι τησ 
διαιρεσεωσ αυτου εικοσι και τεσσαρεσ χιλιαδεσ3απο των υιων φαρεσ αρχων παντων των αρχοντων τησ 
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δυναµεωσ του µηνοσ του πρωτου4και επι τησ διαιρεσεωσ του µηνοσ του δευτερου δωδια ο εχωχι και επι τησ 
διαιρεσεωσ αυτου εικοσι και τεσσαρεσ χιλιαδεσ αρχοντεσ δυναµεωσ5ο τριτοσ τον µηνα τον τριτον βαναιασ ο 
του ιωδαε ο ιερευσ ο αρχων και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ6αυτοσ βαναιασ 
δυνατωτεροσ των τριακοντα και επι των τριακοντα και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου αµιζαβαθ υιοσ αυτου7ο 
τεταρτοσ εισ τον µηνα τον τεταρτον ασαηλ ο αδελφοσ ιωαβ και ζαβδιασ ο υιοσ αυτου και οι αδελφοι και επι 
τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ8ο πεµπτοσ τω µηνι τω πεµπτω ο ηγουµενοσ σαµαωθ ο 
ιεσραε και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου εικοσι τεσσαρεσ χιλιαδεσ9ο εκτοσ τω µηνι τω εκτω οδουιασ ο του εκκησ 
ο θεκωιτησ και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ10ο εβδοµοσ τω µηνι τω εβδοµω χελλησ 
ο εκ φαλλουσ απο των υιων εφραιµ και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ11ο ογδοοσ τω 
µηνι τω ογδοω σοβοχαι ο ισαθι τω ζαραι+ και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ12ο 
ενατοσ τω µηνι τω ενατω αβιεζερ ο εξ αναθωθ εκ γησ βενιαµιν και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και 
εικοσι χιλιαδεσ13ο δεκατοσ τω µηνι τω δεκατω µεηρα ο εκ νετουφατ τω ζαραι+ και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου 
τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ14ο ενδεκατοσ τω µηνι τω ενδεκατω βαναιασ ο εκ φαραθων των υιων εφραιµ και 
επι τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ15ο δωδεκατοσ εισ τον µηνα τον δωδεκατον χολδαι ο 
νετωφατι τω γοθονιηλ και επι τησ διαιρεσεωσ αυτου τεσσαρεσ και εικοσι χιλιαδεσ16και επι των φυλων ισραηλ 
τω ρουβην ηγουµενοσ ελιεζερ ο του ζεχρι τω συµεων σαφατιασ ο του µααχα17τω λευι ασαβιασ ο του καµουηλ 
τω ααρων σαδωκ18τω ιουδα ελιαβ των αδελφων δαυιδ τω ισσαχαρ αµβρι ο του µιχαηλ19τω ζαβουλων σαµαιασ 
ο του αβδιου τω νεφθαλι ιεριµωθ ο του εσριηλ20τω εφραιµ ωση ο του οζιου τω ηµισει φυλησ µανασση ιωηλ ο 
του φαδαια21τω ηµισει φυλησ µανασση τω εν τη γαλααδ ιαδδαι ο του ζαβδιου τοισ υιοισ βενιαµιν ασιηλ ο του 
αβεννηρ22τω δαν αζαραηλ ο του ιωραµ ουτοι πατριαρχαι των φυλων ισραηλ23και ουκ ελαβεν δαυιδ τον 
αριθµον αυτων απο εικοσαετουσ και κατω οτι κυριοσ ειπεν πληθυναι τον ισραηλ ωσ τουσ αστερασ του 
ουρανου24και ιωαβ ο του σαρουια ηρξατο αριθµειν εν τω λαω και ου συνετελεσεν και εγενετο εν τουτοισ οργη 
επι τον ισραηλ και ου κατεχωρισθη ο αριθµοσ εν βιβλιω λογων των ηµερων του βασιλεωσ δαυιδ25και επι των 
θησαυρων του βασιλεωσ ασµωθ ο του ωδιηλ και επι των θησαυρων των εν αγρω και εν ταισ κωµαισ και εν τοισ 
εποικιοισ και εν τοισ πυργοισ ιωναθαν ο του οζιου26επι δε των γεωργουντων την γην των εργαζοµενων εσδρι ο 
του χολουβ27και επι των χωριων σεµει+ ο εκ ραµα και επι των θησαυρων των εν τοισ χωριοισ του οινου ζαχρι ο 
του σεφνι28και επι των ελαιωνων και επι των συκαµινων των εν τη πεδινη βαλανασ ο γεδωριτησ επι δε των 
θησαυρων του ελαιου ιωασ29και επι των βοων των νοµαδων των εν τω ασιδων σατραισ ο σαρωνιτησ και επι 
των βοων των εν τοισ αυλωσιν σωφατ ο του αδλι30επι δε των καµηλων ωβιλ ο ισµαηλιτησ επι δε των ονων 
ιαδιασ ο εκ µεραθων31και επι των προβατων ιαζιζ ο αγαριτησ παντεσ ουτοι προσταται υπαρχοντων δαυιδ του 
βασιλεωσ32και ιωναθαν ο πατραδελφοσ δαυιδ συµβουλοσ ανθρωποσ συνετοσ και γραµµατευσ αυτοσ και ιιηλ 
ο του αχαµανι µετα των υιων του βασιλεωσ33και αχιτοφελ συµβουλοσ του βασιλεωσ και χουσι πρωτοσ φιλοσ 
του βασιλεωσ34και µετα τουτον αχιτοφελ εχοµενοσ ιωδαε ο του βαναιου και αβιαθαρ και ιωαβ αρχιστρατηγοσ 
του βασιλεωσ 

Chapter 28
1και εξεκκλησιασεν δαυιδ παντασ τουσ αρχοντασ ισραηλ αρχοντασ των κριτων και τουσ αρχοντασ των 
εφηµεριων των περι το σωµα του βασιλεωσ και αρχοντασ των χιλιαδων και των εκατονταδων και τουσ 
γαζοφυλακασ και τουσ επι των υπαρχοντων αυτου και τουσ δυναστασ και τουσ µαχητασ τησ στρατιασ εν 
ιερουσαληµ2και εστη δαυιδ εν µεσω τησ εκκλησιασ και ειπεν ακουσατε µου αδελφοι και λαοσ µου εµοι εγενετο 
επι καρδιαν οικοδοµησαι οικον αναπαυσεωσ τησ κιβωτου διαθηκησ κυριου και στασιν ποδων κυριου ηµων 
και ητοιµασα τα εισ την κατασκηνωσιν επιτηδεια3και ο θεοσ ειπεν ουκ οικοδοµησεισ εµοι οικον του 
επονοµασαι το ονοµα µου επ′ αυτω οτι ανθρωποσ πολεµιστησ ει συ και αιµατα εξεχεασ4και εξελεξατο κυριοσ 
ο θεοσ ισραηλ εν εµοι απο παντοσ οικου πατροσ µου ειναι βασιλεα επι ισραηλ εισ τον αιωνα και εν ιουδα 
ηρετικεν το βασιλειον και εξ οικου ιουδα τον οικον του πατροσ µου και εν τοισ υιοισ του πατροσ µου εν εµοι 
ηθελησεν του γενεσθαι µε βασιλεα επι τω παντι ισραηλ5και απο παντων των υιων µου οτι πολλουσ υιουσ 
εδωκεν µοι κυριοσ εξελεξατο εν σαλωµων τω υιω µου καθισαι αυτον επι θρονου βασιλειασ κυριου επι τον 
ισραηλ6και ειπεν µοι ο θεοσ σαλωµων ο υιοσ σου οικοδοµησει τον οικον µου και την αυλην µου οτι ηρετικα εν 
αυτω ειναι µου υιον καγω εσοµαι αυτω εισ πατερα7και κατορθωσω την βασιλειαν αυτου εωσ αιωνοσ εαν 
ισχυση του φυλαξασθαι τασ εντολασ µου και τα κριµατα µου ωσ η ηµερα αυτη8και νυν κατα προσωπον 
πασησ εκκλησιασ κυριου και εν ωσιν θεου ηµων φυλαξασθε και ζητησατε πασασ τασ εντολασ κυριου του 
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θεου ηµων ινα κληρονοµησητε την γην την αγαθην και κατακληρονοµησητε τοισ υιοισ υµων µεθ′ υµασ εωσ 
αιωνοσ9και νυν σαλωµων υιε µου γνωθι τον θεον των πατερων σου και δουλευε αυτω εν καρδια τελεια και 
ψυχη θελουση οτι πασασ καρδιασ εταζει κυριοσ και παν ενθυµηµα γιγνωσκει εαν ζητησησ αυτον ευρεθησεται 
σοι και εαν καταλειψησ αυτον καταλειψει σε εισ τελοσ10ιδε τοινυν οτι κυριοσ ηρετικεν σε οικοδοµησαι αυτω 
οικον εισ αγιασµα ισχυε και ποιει11και εδωκεν δαυιδ σαλωµων τω υιω αυτου το παραδειγµα του ναου και των 
οικων αυτου και των ζακχω αυτου και των υπερωων και των αποθηκων των εσωτερων και του οικου του 
εξιλασµου12και το παραδειγµα ο ειχεν εν πνευµατι αυτου των αυλων οικου κυριου και παντων των 
παστοφοριων των κυκλω των εισ τασ αποθηκασ οικου κυριου και των αποθηκων των αγιων13και των 
καταλυµατων των εφηµεριων των ιερεων και των λευιτων εισ πασαν εργασιαν λειτουργιασ οικου κυριου και 
των αποθηκων των λειτουργησιµων σκευων τησ λατρειασ οικου κυριου14και τον σταθµον τησ ολκησ αυτων 
των τε χρυσων και αργυρων15λυχνιων την ολκην εδωκεν αυτω και των λυχνων16εδωκεν αυτω οµοιωσ τον 
σταθµον των τραπεζων τησ προθεσεωσ εκαστησ τραπεζησ χρυσησ και ωσαυτωσ των αργυρων17και των 
κρεαγρων και σπονδειων και των φιαλων των χρυσων και τον σταθµον των χρυσων και των αργυρων κεφφουρε 
εκαστου σταθµου18και τον του θυσιαστηριου των θυµιαµατων εκ χρυσιου δοκιµου σταθµον υπεδειξεν αυτω 
και το παραδειγµα του αρµατοσ των χερουβιν των διαπεπετασµενων ταισ πτερυξιν και σκιαζοντων επι τησ 
κιβωτου διαθηκησ κυριου19παντα εν γραφη χειροσ κυριου εδωκεν δαυιδ σαλωµων κατα την περιγενηθεισαν 
αυτω συνεσιν τησ κατεργασιασ του παραδειγµατοσ20και ειπεν δαυιδ σαλωµων τω υιω αυτου ισχυε και 
ανδριζου και ποιει µη φοβου µηδε πτοηθησ οτι κυριοσ ο θεοσ µου µετα σου ουκ ανησει σε και ου µη σε 
εγκαταλιπη εωσ του συντελεσαι σε πασαν εργασιαν λειτουργιασ οικου κυριου21και ιδου αι εφηµεριαι των 
ιερεων και των λευιτων εισ πασαν λειτουργιαν οικου του θεου και µετα σου εν παση πραγµατεια και πασ 
προθυµοσ εν σοφια κατα πασαν τεχνην και οι αρχοντεσ και πασ ο λαοσ εισ παντασ τουσ λογουσ σου 

Chapter 29
1και ειπεν δαυιδ ο βασιλευσ παση τη εκκλησια σαλωµων ο υιοσ µου εισ ον ηρετικεν εν αυτω κυριοσ νεοσ και 
απαλοσ και το εργον µεγα οτι ουκ ανθρωπω η οικοδοµη αλλ′ η κυριω θεω2κατα πασαν την δυναµιν ητοιµακα 
εισ οικον θεου µου χρυσιον αργυριον χαλκον σιδηρον ξυλα λιθουσ σοοµ και πληρωσεωσ και λιθουσ 
πολυτελεισ και ποικιλουσ και παντα λιθον τιµιον και παριον πολυν3και ετι εν τω ευδοκησαι µε εν οικω θεου 
µου εστιν µοι ο περιπεποιηµαι χρυσιον και αργυριον και ιδου δεδωκα εισ οικον θεου µου εισ υψοσ εκτοσ ων 
ητοιµακα εισ τον οικον των αγιων4τρισχιλια ταλαντα χρυσιου του εκ σουφιρ και επτακισχιλια ταλαντα 
αργυριου δοκιµου εξαλειφθηναι εν αυτοισ τουσ τοιχουσ του ιερου5δια χειροσ τεχνιτων και τισ ο 
προθυµουµενοσ πληρωσαι τασ χειρασ αυτου σηµερον κυριω6και προεθυµηθησαν αρχοντεσ των πατριων και 
οι αρχοντεσ των υιων ισραηλ και οι χιλιαρχοι και οι εκατονταρχοι και οι προσταται των εργων και οι 
οικονοµοι του βασιλεωσ7και εδωκαν εισ τα εργα οικου κυριου χρυσιου ταλαντα πεντακισχιλια και χρυσουσ 
µυριουσ και αργυριου ταλαντων δεκα χιλιαδασ και χαλκου ταλαντα µυρια οκτακισχιλια και σιδηρου 
ταλαντων χιλιαδασ εκατον8και οισ ευρεθη παρ′ αυτοισ λιθοσ εδωκαν εισ τασ αποθηκασ οικου κυριου δια 
χειροσ ιιηλ του γηρσωνι9και ευφρανθη ο λαοσ υπερ του προθυµηθηναι οτι εν καρδια πληρει προεθυµηθησαν 
τω κυριω και δαυιδ ο βασιλευσ ευφρανθη µεγαλωσ10και ευλογησεν ο βασιλευσ δαυιδ τον κυριον ενωπιον τησ 
εκκλησιασ λεγων ευλογητοσ ει κυριε ο θεοσ ισραηλ ο πατηρ ηµων απο του αιωνοσ και εωσ του αιωνοσ11σοι 
κυριε η µεγαλωσυνη και η δυναµισ και το καυχηµα και η νικη και η ισχυσ οτι συ παντων των εν τω ουρανω 
και επι τησ γησ δεσποζεισ απο προσωπου σου ταρασσεται πασ βασιλευσ και εθνοσ12παρα σου ο πλουτοσ και η 
δοξα συ παντων αρχεισ κυριε ο αρχων πασησ αρχησ και εν χειρι σου ισχυσ και δυναστεια και εν χειρι σου 
παντοκρατωρ µεγαλυναι και κατισχυσαι τα παντα13και νυν κυριε εξοµολογουµεθα σοι και αινουµεν το ονοµα 
τησ καυχησεωσ σου14και τισ ειµι εγω και τισ ο λαοσ µου οτι ισχυσαµεν προθυµηθηναι σοι κατα ταυτα οτι σα 
τα παντα και εκ των σων δεδωκαµεν σοι15οτι παροικοι εσµεν εναντιον σου και παροικουντεσ ωσ παντεσ οι 
πατερεσ ηµων ωσ σκια αι ηµεραι ηµων επι γησ και ουκ εστιν υποµονη16κυριε ο θεοσ ηµων παν το πληθοσ 
τουτο ο ητοιµακα οικοδοµηθηναι οικον τω ονοµατι τω αγιω σου εκ χειροσ σου εστιν και σοι τα παντα17και 
εγνων κυριε οτι συ ει ο εταζων καρδιασ και δικαιοσυνην αγαπασ εν απλοτητι καρδιασ προεθυµηθην παντα 
ταυτα και νυν τον λαον σου τον ευρεθεντα ωδε ειδον εν ευφροσυνη προθυµηθεντα σοι18κυριε ο θεοσ αβρααµ 
και ισαακ και ισραηλ των πατερων ηµων φυλαξον ταυτα εν διανοια καρδιασ λαου σου εισ τον αιωνα και 
κατευθυνον τασ καρδιασ αυτων προσ σε19και σαλωµων τω υιω µου δοσ καρδιαν αγαθην ποιειν τασ εντολασ 
σου και τα µαρτυρια σου και τα προσταγµατα σου και του επι τελοσ αγαγειν την κατασκευην του οικου 
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σου20και ειπεν δαυιδ παση τη εκκλησια ευλογησατε κυριον τον θεον υµων και ευλογησεν πασα η εκκλησια 
κυριον τον θεον των πατερων αυτων και καµψαντεσ τα γονατα προσεκυνησαν τω κυριω και τω βασιλει21και 
εθυσεν δαυιδ τω κυριω θυσιασ και ανηνεγκεν ολοκαυτωµατα τω θεω τη επαυριον τησ πρωτησ ηµερασ µοσχουσ 
χιλιουσ κριουσ χιλιουσ αρνασ χιλιουσ και τασ σπονδασ αυτων και θυσιασ εισ πληθοσ παντι τω ισραηλ22και 
εφαγον και επιον εναντιον κυριου εν εκεινη τη ηµερα µετα χαρασ και εβασιλευσαν εκ δευτερου τον σαλωµων 
υιον δαυιδ και εχρισαν αυτον τω κυριω εισ βασιλεα και σαδωκ εισ ιερωσυνην23και εκαθισεν σαλωµων επι 
θρονου δαυιδ του πατροσ αυτου και ευδοκηθη και επηκουσαν αυτου πασ ισραηλ24οι αρχοντεσ και οι 
δυνασται και παντεσ υιοι του βασιλεωσ δαυιδ πατροσ αυτου υπεταγησαν αυτω25και εµεγαλυνεν κυριοσ τον 
σαλωµων επανωθεν εναντιον παντοσ ισραηλ και εδωκεν αυτω δοξαν βασιλεωσ ο ουκ εγενετο επι παντοσ 
βασιλεωσ εµπροσθεν αυτου26και δαυιδ υιοσ ιεσσαι εβασιλευσεν επι ισραηλ27ετη τεσσαρακοντα εν χεβρων ετη 
επτα και εν ιερουσαληµ ετη τριακοντα τρια28και ετελευτησεν εν γηρει καλω πληρησ ηµερων πλουτω και δοξη 
και εβασιλευσεν σαλωµων υιοσ αυτου αντ′ αυτου29οι δε λοιποι λογοι του βασιλεωσ δαυιδ οι προτεροι και οι 
υστεροι γεγραµµενοι εισιν εν λογοισ σαµουηλ του βλεποντοσ και επι λογων ναθαν του προφητου και επι λογων 
γαδ του βλεποντοσ30περι πασησ τησ βασιλειασ αυτου και τησ δυναστειασ αυτου και οι καιροι οι εγενοντο επ′ 
αυτω και επι τον ισραηλ και επι πασασ βασιλειασ τησ γησ . 
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of  

http://spindleworks.com/septuagint/1Chronicles.htm (21 of 21) [23/08/2004 04:53:57 p.m.]

http://www.biola.edu/unbound/index.cfm
http://www.biola.edu/unbound/search.cfm
http://www.biola.edu/unbound/features.cfm
http://www.biola.edu/unbound/resources.cfm
mailto:HSikkema@iName.com
http://www.spindleworks.com/


2Chronicles - Septuagint

 

2Chronicles

Chapter 1
1και ενισχυσεν σαλωµων υιοσ δαυιδ επι την βασιλειαν αυτου και κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ′ αυτου και 
εµεγαλυνεν αυτον εισ υψοσ2και ειπεν σαλωµων προσ παντα ισραηλ τοισ χιλιαρχοισ και τοισ εκατονταρχοισ 
και τοισ κριταισ και πασιν τοισ αρχουσιν εναντιον ισραηλ τοισ αρχουσι των πατριων3και επορευθη 
σαλωµων και πασα η εκκλησια µετ′ αυτου εισ την υψηλην την εν γαβαων ου εκει ην η σκηνη του µαρτυριου 
του θεου ην εποιησεν µωυσησ παισ κυριου εν τη ερηµω4αλλα κιβωτον του θεου ανηνεγκεν δαυιδ εκ πολεωσ 
καριαθιαριµ οτι ητοιµασεν αυτη σκηνην εισ ιερουσαληµ5και το θυσιαστηριον το χαλκουν ο εποιησεν 
βεσελεηλ υιοσ ουριου υιου ωρ εκει ην εναντι τησ σκηνησ κυριου και εξεζητησεν αυτο σαλωµων και η 
εκκλησια6και ανηνεγκεν εκει σαλωµων επι το θυσιαστηριον το χαλκουν ενωπιον κυριου το εν τη σκηνη και 
ανηνεγκεν επ′ αυτο ολοκαυτωσιν χιλιαν7εν τη νυκτι εκεινη ωφθη ο θεοσ τω σαλωµων και ειπεν αυτω αιτησαι 
τι σοι δω8και ειπεν σαλωµων προσ τον θεον συ εποιησασ µετα δαυιδ του πατροσ µου ελεοσ µεγα και 
εβασιλευσασ µε αντ′ αυτου9και νυν κυριε ο θεοσ πιστωθητω το ονοµα σου επι δαυιδ πατερα µου οτι συ 
εβασιλευσασ µε επι λαον πολυν ωσ ο χουσ τησ γησ10νυν σοφιαν και συνεσιν δοσ µοι και εξελευσοµαι 
ενωπιον του λαου τουτου και εισελευσοµαι οτι τισ κρινει τον λαον σου τον µεγαν τουτον11και ειπεν ο θεοσ 
προσ σαλωµων ανθ′ ων εγενετο τουτο εν τη καρδια σου και ουκ ητησω πλουτον χρηµατων ουδε δοξαν ουδε 
την ψυχην των υπεναντιων και ηµερασ πολλασ ουκ ητησω και ητησασ σεαυτω σοφιαν και συνεσιν οπωσ 
κρινησ τον λαον µου εφ′ ον εβασιλευσα σε επ′ αυτον12την σοφιαν και την συνεσιν διδωµι σοι και πλουτον και 
χρηµατα και δοξαν δωσω σοι ωσ ουκ εγενηθη οµοιοσ σοι εν τοισ βασιλευσι τοισ εµπροσθε σου και µετα σε 
ουκ εσται ουτωσ13και ηλθεν σαλωµων εκ βαµα τησ εν γαβαων εισ ιερουσαληµ απο προσωπου σκηνησ 
µαρτυριου και εβασιλευσεν επι ισραηλ14και συνηγαγεν σαλωµων αρµατα και ιππεισ και εγενοντο αυτω χιλια 
και τετρακοσια αρµατα και δωδεκα χιλιαδεσ ιππεων και κατελιπεν αυτα εν πολεσιν των αρµατων και ο λαοσ 
µετα του βασιλεωσ εν ιερουσαληµ15και εθηκεν ο βασιλευσ το χρυσιον και το αργυριον εν ιερουσαληµ ωσ 
λιθουσ και τασ κεδρουσ εν τη ιουδαια ωσ συκαµινουσ τασ εν τη πεδινη εισ πληθοσ16και η εξοδοσ των ιππων 
των σαλωµων εξ αιγυπτου και η τιµη των εµπορων του βασιλεωσ εµπορευεσθαι ηγοραζον17και ανεβαινον και 
εξηγον εξ αιγυπτου αρµα εν εξακοσιων αργυριου και ιππον εκατον και πεντηκοντα και ουτωσ πασιν τοισ 
βασιλευσιν των χετταιων και βασιλευσιν συριασ εν χερσιν αυτων εφερον18και ειπεν σαλωµων του 
οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου και οικον τη βασιλεια αυτου

Chapter 2
1και συνηγαγεν σαλωµων εβδοµηκοντα χιλιαδασ ανδρων και ογδοηκοντα χιλιαδασ λατοµων εν τω ορει και οι 
επισταται επ′ αυτων τρισχιλιοι εξακοσιοι2και απεστειλεν σαλωµων προσ χιραµ βασιλεα τυρου λεγων ωσ 
εποιησασ µετα του πατροσ µου δαυιδ και απεστειλασ αυτω κεδρουσ του οικοδοµησαι εαυτω οικον 
κατοικησαι εν αυτω3και ιδου εγω ο υιοσ αυτου οικοδοµω οικον τω ονοµατι κυριου θεου µου αγιασαι αυτον 
αυτω του θυµιαν απεναντι αυτου θυµιαµα και προθεσιν δια παντοσ και του αναφερειν ολοκαυτωµατα δια 
παντοσ το πρωι και το δειλησ και εν τοισ σαββατοισ και εν ταισ νουµηνιαισ και εν ταισ εορταισ του κυριου 
θεου ηµων εισ τον αιωνα τουτο επι τον ισραηλ4και ο οικοσ ον εγω οικοδοµω µεγασ οτι µεγασ ο θεοσ ηµων 
παρα παντασ τουσ θεουσ5και τισ ισχυσει οικοδοµησαι αυτω οικον οτι ο ουρανοσ και ο ουρανοσ του ουρανου 
ου φερουσιν αυτου την δοξαν και τισ εγω οικοδοµων αυτω οικον οτι αλλ′ η του θυµιαν κατεναντι αυτου6και 
νυν αποστειλον µοι ανδρα σοφον και ειδοτα του ποιησαι εν τω χρυσιω και εν τω αργυριω και εν τω χαλκω και 
εν τω σιδηρω και εν τη πορφυρα και εν τω κοκκινω και εν τη υακινθω και επισταµενον γλυψαι γλυφην µετα 
των σοφων των µετ′ εµου εν ιουδα και εν ιερουσαληµ ων ητοιµασεν δαυιδ ο πατηρ µου7και αποστειλον µοι 
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ξυλα κεδρινα και αρκευθινα και πευκινα εκ του λιβανου οτι εγω οιδα ωσ οι δουλοι σου οιδασιν κοπτειν ξυλα 
εκ του λιβανου και ιδου οι παιδεσ σου µετα των παιδων µου8πορευσονται ετοιµασαι µοι ξυλα εισ πληθοσ οτι 
ο οικοσ ον εγω οικοδοµω µεγασ και ενδοξοσ9και ιδου τοισ εργαζοµενοισ τοισ κοπτουσιν ξυλα εισ βρωµατα 
δεδωκα σιτον εισ δοµατα τοισ παισιν σου κορων εικοσι χιλιαδασ και κριθων κορων εικοσι χιλιαδασ και οινου 
µετρων εικοσι χιλιαδασ και ελαιου µετρων εικοσι χιλιαδασ10και ειπεν χιραµ βασιλευσ τυρου εν γραφη και 
απεστειλεν προσ σαλωµων εν τω αγαπησαι κυριον τον λαον αυτου εδωκεν σε επ′ αυτουσ εισ βασιλεα11και 
ειπεν χιραµ ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ισραηλ οσ εποιησεν τον ουρανον και την γην οσ εδωκεν τω δαυιδ τω 
βασιλει υιον σοφον και επισταµενον συνεσιν και επιστηµην οσ οικοδοµησει οικον τω κυριω και οικον τη 
βασιλεια αυτου12και νυν απεσταλκα σοι ανδρα σοφον και ειδοτα συνεσιν τον χιραµ τον πατερα µου13η µητηρ 
αυτου απο θυγατερων δαν και ο πατηρ αυτου ανηρ τυριοσ ειδοτα ποιησαι εν χρυσιω και εν αργυριω και εν 
χαλκω και εν σιδηρω εν λιθοισ και ξυλοισ και υφαινειν εν τη πορφυρα και εν τη υακινθω και εν τη βυσσω και 
εν τω κοκκινω και γλυψαι γλυφασ και διανοεισθαι πασαν διανοησιν οσα αν δωσ αυτω µετα των σοφων σου 
και σοφων δαυιδ κυριου µου πατροσ σου14και νυν τον σιτον και την κριθην και το ελαιον και τον οινον α 
ειπεν ο κυριοσ µου αποστειλατω τοισ παισιν αυτου15και ηµεισ κοψοµεν ξυλα εκ του λιβανου κατα πασαν την 
χρειαν σου και αξοµεν αυτα σχεδιαισ επι θαλασσαν ιοππησ και συ αξεισ αυτα εισ ιερουσαληµ16και 
συνηγαγεν σαλωµων παντασ τουσ ανδρασ τουσ προσηλυτουσ εν γη ισραηλ µετα τον αριθµον ον ηριθµησεν 
αυτουσ δαυιδ ο πατηρ αυτου και ευρεθησαν εκατον πεντηκοντα χιλιαδεσ και τρισχιλιοι εξακοσιοι17και 
εποιησεν εξ αυτων εβδοµηκοντα χιλιαδασ νωτοφορων και ογδοηκοντα χιλιαδασ λατοµων και τρισχιλιουσ 
εξακοσιουσ εργοδιωκτασ επι τον λαον

Chapter 3
1και ηρξατο σαλωµων του οικοδοµειν τον οικον κυριου εν ιερουσαληµ εν ορει του αµορια ου ωφθη κυριοσ τω 
δαυιδ πατρι αυτου εν τω τοπω ω ητοιµασεν δαυιδ εν αλω ορνα του ιεβουσαιου2και ηρξατο οικοδοµησαι εν τω 
µηνι τω δευτερω εν τω ετει τω τεταρτω τησ βασιλειασ αυτου3και ταυτα ηρξατο σαλωµων του οικοδοµησαι τον 
οικον του θεου µηκοσ πηχεων η διαµετρησισ η πρωτη πηχεων εξηκοντα και ευροσ πηχεων εικοσι4και αιλαµ 
κατα προσωπον του οικου µηκοσ επι προσωπον πλατουσ του οικου πηχεων εικοσι και υψοσ πηχεων εκατον 
εικοσι και κατεχρυσωσεν αυτον εσωθεν χρυσιω καθαρω5και τον οικον τον µεγαν εξυλωσεν ξυλοισ κεδρινοισ 
και κατεχρυσωσεν χρυσιω καθαρω και εγλυψεν επ′ αυτου φοινικασ και χαλαστα6και εκοσµησεν τον οικον 
λιθοισ τιµιοισ εισ δοξαν και χρυσιω χρυσιου του εκ φαρουαιµ7και εχρυσωσεν τον οικον και τουσ τοιχουσ και 
τουσ πυλωνασ και τα οροφωµατα και τα θυρωµατα χρυσιω και εγλυψεν χερουβιν επι των τοιχων8και 
εποιησεν τον οικον του αγιου των αγιων µηκοσ αυτου επι προσωπον πλατουσ πηχεων εικοσι και το ευροσ 
πηχεων εικοσι και κατεχρυσωσεν αυτον χρυσιω καθαρω εισ χερουβιν εισ ταλαντα εξακοσια9και ολκη των 
ηλων ολκη του ενοσ πεντηκοντα σικλοι χρυσιου και το υπερωον εχρυσωσεν χρυσιω10και εποιησεν εν τω οικω 
τω αγιω των αγιων χερουβιν δυο εργον εκ ξυλων και εχρυσωσεν αυτα χρυσιω11και αι πτερυγεσ των χερουβιν 
το µηκοσ πηχεων εικοσι και η πτερυξ η µια πηχεων πεντε απτοµενη του τοιχου του οικου και η πτερυξ η ετερα 
πηχεων πεντε απτοµενη τησ πτερυγοσ του χερουβ του ετερου12και η πτερυξ του χερουβ του ενοσ πηχεων πεντε 
απτοµενη του τοιχου του οικου και η πτερυξ η ετερα πηχεων πεντε απτοµενη του πτερυγοσ του χερουβ του 
ετερου13και αι πτερυγεσ των χερουβιν διαπεπετασµεναι πηχεων εικοσι και αυτα εστηκοτα επι τουσ ποδασ 
αυτων και τα προσωπα αυτων εισ τον οικον14και εποιησεν το καταπετασµα εξ υακινθου και πορφυρασ και 
κοκκινου και βυσσου και υφανεν εν αυτω χερουβιν15και εποιησεν εµπροσθεν του οικου στυλουσ δυο πηχεων 
τριακοντα πεντε το υψοσ και τασ κεφαλασ αυτων πηχεων πεντε16και εποιησεν σερσερωθ εν τω δαβιρ και 
εδωκεν επι των κεφαλων των στυλων και εποιησεν ροι+σκουσ εκατον και επεθηκεν επι των χαλαστων17και 
εστησεν τουσ στυλουσ κατα προσωπον του ναου ενα εκ δεξιων και τον ενα εξ ευωνυµων και εκαλεσεν το 
ονοµα του εκ δεξιων κατορθωσισ και το ονοµα του εξ αριστερων ισχυσ

Chapter 4
1και εποιησεν το θυσιαστηριον χαλκουν πηχεων εικοσι µηκοσ και το ευροσ πηχεων εικοσι υψοσ πηχεων 
δεκα2και εποιησεν την θαλασσαν χυτην πηχεων δεκα την διαµετρησιν στρογγυλην κυκλοθεν και πηχεων 
πεντε το υψοσ και το κυκλωµα πηχεων τριακοντα3και οµοιωµα µοσχων υποκατωθεν αυτησ κυκλω κυκλουσιν 
αυτην πηχεισ δεκα περιεχουσιν τον λουτηρα κυκλοθεν δυο γενη εχωνευσαν τουσ µοσχουσ εν τη χωνευσει 
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αυτων4η εποιησαν αυτουσ δωδεκα µοσχουσ οι τρεισ βλεποντεσ βορραν και οι τρεισ βλεποντεσ δυσµασ και οι 
τρεισ βλεποντεσ νοτον και οι τρεισ βλεποντεσ κατ′ ανατολασ και η θαλασσα επ′ αυτων ανω ησαν τα οπισθια 
αυτων εσω5και το παχοσ αυτησ παλαιστησ και το χειλοσ αυτησ ωσ χειλοσ ποτηριου διαγεγλυµµενα 
βλαστουσ κρινου χωρουσαν µετρητασ τρισχιλιουσ και εξετελεσεν6και εποιησεν λουτηρασ δεκα και εθηκεν 
τουσ πεντε εκ δεξιων και τουσ πεντε εξ αριστερων του πλυνειν εν αυτοισ τα εργα των ολοκαυτωµατων και 
αποκλυζειν εν αυτοισ και η θαλασσα εισ το νιπτεσθαι τουσ ιερεισ εν αυτη7και εποιησεν τασ λυχνιασ τασ 
χρυσασ δεκα κατα το κριµα αυτων και εθηκεν εν τω ναω πεντε εκ δεξιων και πεντε εξ αριστερων8και εποιησεν 
τραπεζασ δεκα και εθηκεν εν τω ναω πεντε εκ δεξιων και πεντε εξ ευωνυµων και εποιησεν φιαλασ χρυσασ 
εκατον9και εποιησεν την αυλην των ιερεων και την αυλην την µεγαλην και θυρασ τη αυλη και θυρωµατα 
αυτων κατακεχαλκωµενα χαλκω10και την θαλασσαν εθηκεν απο γωνιασ του οικου εκ δεξιων ωσ προσ 
ανατολασ κατεναντι11και εποιησεν χιραµ τασ κρεαγρασ και τα πυρεια και την εσχαραν του θυσιαστηριου 
και παντα τα σκευη αυτου και συνετελεσεν χιραµ ποιησαι πασαν την εργασιαν ην εποιησεν σαλωµων τω 
βασιλει εν οικω του θεου12στυλουσ δυο και επ′ αυτων γωλαθ τη χωθαρεθ επι των κεφαλων των στυλων δυο και 
δικτυα δυο συγκαλυψαι τασ κεφαλασ των χωθαρεθ α εστιν επι των κεφαλων των στυλων13και κωδωνασ 
χρυσουσ τετρακοσιουσ εισ τα δυο δικτυα και δυο γενη ροι+σκων εν τω δικτυω τω ενι του συγκαλυψαι τασ δυο 
γωλαθ των χωθαρεθ α εστιν επανω των στυλων14και τασ µεχωνωθ εποιησεν δεκα και τουσ λουτηρασ εποιησεν 
επι των µεχωνωθ15και την θαλασσαν µιαν και τουσ µοσχουσ τουσ δωδεκα υποκατω αυτησ16και τουσ 
ποδιστηρασ και τουσ αναληµπτηρασ και τουσ λεβητασ και τασ κρεαγρασ και παντα τα σκευη αυτων α 
εποιησεν χιραµ και ανηνεγκεν τω βασιλει σαλωµων εν οικω κυριου χαλκου καθαρου17εν τω περιχωρω του 
ιορδανου εχωνευσεν αυτα ο βασιλευσ εν τω παχει τησ γησ εν οικω σοκχωθ και ανα µεσον σιρδαθα18και 
εποιησεν σαλωµων παντα τα σκευη ταυτα εισ πληθοσ σφοδρα οτι ουκ εξελιπεν ολκη του χαλκου19και 
εποιησεν σαλωµων παντα τα σκευη οικου κυριου και το θυσιαστηριον το χρυσουν και τασ τραπεζασ και επ′ 
αυτων αρτοι προθεσεωσ20και τασ λυχνιασ και τουσ λυχνουσ του φωτοσ κατα το κριµα και κατα προσωπον 
του δαβιρ χρυσιου καθαρου21και λαβιδεσ αυτων και οι λυχνοι αυτων και τασ φιαλασ και τασ θυι+σκασ και 
τα πυρεια χρυσιου καθαρου22και η θυρα του οικου η εσωτερα εισ τα αγια των αγιων εισ τασ θυρασ του οικου 
του ναου χρυσασ

Chapter 5
1και συνετελεσθη πασα η εργασια ην εποιησεν σαλωµων εν οικω κυριου και εισηνεγκεν σαλωµων τα αγια 
δαυιδ του πατροσ αυτου το αργυριον και το χρυσιον και τα σκευη εδωκεν εισ θησαυρον οικου κυριου2τοτε 
εξεκκλησιασεν σαλωµων τουσ πρεσβυτερουσ ισραηλ και παντασ τουσ αρχοντασ των φυλων τουσ 
ηγουµενουσ πατριων υιων ισραηλ εισ ιερουσαληµ του ανενεγκαι κιβωτον διαθηκησ κυριου εκ πολεωσ δαυιδ 
αυτη σιων3και εξεκκλησιασθησαν προσ τον βασιλεα πασ ανηρ ισραηλ εν τη εορτη ουτοσ ο µην εβδοµοσ4και 
ηλθον παντεσ οι πρεσβυτεροι ισραηλ και ελαβον παντεσ οι λευιται την κιβωτον5και ανηνεγκαν την κιβωτον 
και την σκηνην του µαρτυριου και παντα τα σκευη τα αγια τα εν τη σκηνη και ανηνεγκαν αυτην οι ιερεισ και 
οι λευιται6και ο βασιλευσ σαλωµων και πασα συναγωγη ισραηλ και οι φοβουµενοι και οι επισυνηγµενοι 
αυτων εµπροσθεν τησ κιβωτου θυοντεσ µοσχουσ και προβατα οι ουκ αριθµηθησονται και οι ου 
λογισθησονται απο του πληθουσ7και εισηνεγκαν οι ιερεισ την κιβωτον διαθηκησ κυριου εισ τον τοπον αυτησ 
εισ το δαβιρ του οικου εισ τα αγια των αγιων υποκατω των πτερυγων των χερουβιν8και ην τα χερουβιν 
διαπεπετακοτα τασ πτερυγασ αυτων επι τον τοπον τησ κιβωτου και συνεκαλυπτεν τα χερουβιν επι την 
κιβωτον και επι τουσ αναφορεισ αυτησ επανωθεν9και υπερειχον οι αναφορεισ και εβλεποντο αι κεφαλαι των 
αναφορεων εκ των αγιων εισ προσωπον του δαβιρ ουκ εβλεποντο εξω και ησαν εκει εωσ τησ ηµερασ 
ταυτησ10ουκ ην εν τη κιβωτω πλην δυο πλακεσ ασ εθηκεν µωυσησ εν χωρηβ α διεθετο κυριοσ µετα των υιων 
ισραηλ εν τω εξελθειν αυτουσ εκ γησ αιγυπτου11και εγενετο εν τω εξελθειν τουσ ιερεισ εκ των αγιων οτι 
παντεσ οι ιερεισ οι ευρεθεντεσ ηγιασθησαν ουκ ησαν διατεταγµενοι κατ′ εφηµεριαν12και οι λευιται οι 
ψαλτωδοι παντεσ τοισ υιοισ ασαφ τω αιµαν τω ιδιθουν και τοισ υιοισ αυτων και τοισ αδελφοισ αυτων των 
ενδεδυµενων στολασ βυσσινασ εν κυµβαλοισ και εν ναβλαισ και εν κινυραισ εστηκοτεσ κατεναντι του 
θυσιαστηριου και µετ′ αυτων ιερεισ εκατον εικοσι σαλπιζοντεσ ταισ σαλπιγξιν13και εγενετο µια φωνη εν τω 
σαλπιζειν και εν τω ψαλτωδειν και εν τω αναφωνειν φωνη µια του εξοµολογεισθαι και αινειν τω κυριω και ωσ 
υψωσαν φωνην εν σαλπιγξιν και εν κυµβαλοισ και εν οργανοισ των ωδων και ελεγον εξοµολογεισθε τω κυριω 
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οτι αγαθον οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου και ο οικοσ ενεπλησθη νεφελησ δοξησ κυριου14και ουκ 
ηδυναντο οι ιερεισ του στηναι λειτουργειν απο προσωπου τησ νεφελησ οτι ενεπλησεν δοξα κυριου τον οικον 
του θεου

Chapter 6
1τοτε ειπεν σαλωµων κυριοσ ειπεν του κατασκηνωσαι εν γνοφω2και εγω ωκοδοµηκα οικον τω ονοµατι σου 
αγιον σοι και ετοιµον του κατασκηνωσαι εισ τουσ αιωνασ3και επεστρεψεν ο βασιλευσ το προσωπον αυτου 
και ευλογησεν την πασαν εκκλησιαν ισραηλ και πασα εκκλησια ισραηλ παρειστηκει4και ειπεν ευλογητοσ 
κυριοσ ο θεοσ ισραηλ οσ ελαλησεν εν στοµατι αυτου προσ δαυιδ τον πατερα µου και εν χερσιν αυτου 
επληρωσεν λεγων5απο τησ ηµερασ ησ ανηγαγον τον λαον µου εκ γησ αιγυπτου ουκ εξελεξαµην εν πολει απο 
πασων φυλων ισραηλ του οικοδοµησαι οικον του ειναι ονοµα µου εκει και ουκ εξελεξαµην εν ανδρι του ειναι 
εισ ηγουµενον επι τον λαον µου ισραηλ6και εξελεξαµην εν ιερουσαληµ γενεσθαι το ονοµα µου εκει και 
εξελεξαµην εν δαυιδ ωστε ειναι επανω του λαου µου ισραηλ7και εγενετο επι καρδιαν δαυιδ του πατροσ µου 
του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ8και ειπεν κυριοσ προσ δαυιδ πατερα µου διοτι εγενετο 
επι καρδιαν σου του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι µου καλωσ εποιησασ οτι εγενετο επι καρδιαν σου9πλην 
συ ουκ οικοδοµησεισ τον οικον οτι ο υιοσ σου οσ εξελευσεται εκ τησ οσφυοσ σου ουτοσ οικοδοµησει τον 
οικον τω ονοµατι µου10και ανεστησεν κυριοσ τον λογον αυτου ον ελαλησεν και εγενηθην αντι δαυιδ πατροσ 
µου και εκαθισα επι τον θρονον ισραηλ καθωσ ελαλησεν κυριοσ και ωκοδοµησα τον οικον τω ονοµατι κυριου 
θεου ισραηλ11και εθηκα εκει την κιβωτον εν η εκει διαθηκη κυριου ην διεθετο τω ισραηλ12και εστη κατεναντι 
του θυσιαστηριου κυριου εναντι πασησ εκκλησιασ ισραηλ και διεπετασεν τασ χειρασ αυτου13οτι εποιησεν 
σαλωµων βασιν χαλκην και εθηκεν αυτην εν µεσω τησ αυλησ του ιερου πεντε πηχων το µηκοσ αυτησ και 
πεντε πηχεων το ευροσ αυτησ και τριων πηχεων το υψοσ αυτησ και εστη επ′ αυτησ και επεσεν επι τα γονατα 
εναντι πασησ εκκλησιασ ισραηλ και διεπετασεν τασ χειρασ αυτου εισ τον ουρανον14και ειπεν κυριε ο θεοσ 
ισραηλ ουκ εστιν οµοιοσ σοι θεοσ εν ουρανω και επι τησ γησ φυλασσων την διαθηκην και το ελεοσ τοισ 
παισιν σου τοισ πορευοµενοισ εναντιον σου εν ολη καρδια15α εφυλαξασ τω παιδι σου δαυιδ τω πατρι µου α 
ελαλησασ αυτω λεγων και ελαλησασ εν στοµατι σου και εν χερσιν σου επληρωσασ ωσ η ηµερα αυτη16και 
νυν κυριε ο θεοσ ισραηλ φυλαξον τω παιδι σου τω δαυιδ τω πατρι µου α ελαλησασ αυτω λεγων ουκ εκλειψει 
σοι ανηρ απο προσωπου µου καθηµενοσ επι θρονου ισραηλ πλην εαν φυλαξωσιν οι υιοι σου την οδον αυτων 
του πορευεσθαι εν τω νοµω µου ωσ επορευθησ εναντιον µου17και νυν κυριε ο θεοσ ισραηλ πιστωθητω δη το 
ρηµα σου ο ελαλησασ τω παιδι σου τω δαυιδ18οτι ει αληθωσ κατοικησει θεοσ µετα ανθρωπων επι τησ γησ ει ο 
ουρανοσ και ο ουρανοσ του ουρανου ουκ αρκεσουσιν σοι και τισ ο οικοσ ουτοσ ον ωκοδοµησα19και 
επιβλεψη επι την προσευχην παιδοσ σου και επι την δεησιν µου κυριε ο θεοσ του επακουσαι τησ δεησεωσ και 
τησ προσευχησ ησ ο παισ σου προσευχεται εναντιον σου σηµερον20του ειναι οφθαλµουσ σου ανεωγµενουσ 
επι τον οικον τουτον ηµερασ και νυκτοσ εισ τον τοπον τουτον ον ειπασ επικληθηναι το ονοµα σου εκει του 
ακουσαι τησ προσευχησ ησ ο παισ σου προσευχεται εισ τον τοπον τουτον21και ακουση τησ δεησεωσ του 
παιδοσ σου και λαου σου ισραηλ α αν προσευξωνται εισ τον τοπον τουτον και συ εισακουση εν τω τοπω τησ 
κατοικησεωσ σου εκ του ουρανου και ακουση και ιλεωσ εση22εαν αµαρτη ανηρ τω πλησιον αυτου και λαβη 
επ′ αυτον αραν του αρασθαι αυτον και ελθη και αρασηται κατεναντι του θυσιαστηριου εν τω οικω 
τουτω23και συ εισακουση εκ του ουρανου και ποιησεισ και κρινεισ τουσ δουλουσ σου του αποδουναι τω 
ανοµω και αποδουναι οδουσ αυτου εισ κεφαλην αυτου του δικαιωσαι δικαιον του αποδουναι αυτω κατα την 
δικαιοσυνην αυτου24και εαν θραυσθη ο λαοσ σου ισραηλ κατεναντι του εχθρου εαν αµαρτωσιν σοι και 
επιστρεψωσιν και εξοµολογησωνται τω ονοµατι σου και προσευξωνται και δεηθωσιν εναντιον σου εν τω οικω 
τουτω25και συ εισακουση εκ του ουρανου και ιλεωσ εση ταισ αµαρτιαισ λαου σου ισραηλ και αποστρεψεισ 
αυτουσ εισ την γην ην εδωκασ αυτοισ και τοισ πατρασιν αυτων26εν τω συσχεθηναι τον ουρανον και µη 
γενεσθαι υετον οτι αµαρτησονται σοι και προσευξονται εισ τον τοπον τουτον και αινεσουσιν το ονοµα σου 
και απο των αµαρτιων αυτων επιστρεψουσιν οτι ταπεινωσεισ αυτουσ27και συ εισακουση εκ του ουρανου και 
ιλεωσ εση ταισ αµαρτιαισ των παιδων σου και του λαου σου ισραηλ οτι δηλωσεισ αυτοισ την οδον την 
αγαθην εν η πορευσονται εν αυτη και δωσεισ υετον επι την γην σου ην εδωκασ τω λαω σου εισ 
κληρονοµιαν28λιµοσ εαν γενηται επι τησ γησ θανατοσ εαν γενηται ανεµοφθορια και ικτεροσ ακρισ και 
βρουχοσ εαν γενηται εαν θλιψη αυτον ο εχθροσ κατεναντι των πολεων αυτων κατα πασαν πληγην και παν 
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πονον29και πασα προσευχη και πασα δεησισ η εαν γενηται παντι ανθρωπω και παντι λαω σου ισραηλ εαν γνω 
ανθρωποσ την αφην αυτου και την µαλακιαν αυτου και διαπεταση τασ χειρασ αυτου εισ τον οικον 
τουτον30και συ εισακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου κατοικητηριου σου και ιλαση και δωσεισ ανδρι κατα 
τασ οδουσ αυτου ωσ αν γνωσ την καρδιαν αυτου οτι µονοσ γινωσκεισ την καρδιαν υιων ανθρωπων31οπωσ 
φοβωνται τασ οδουσ σου πασασ τασ ηµερασ ασ αυτοι ζωσιν επι προσωπου τησ γησ ησ εδωκασ τοισ πατρασιν 
ηµων32και πασ αλλοτριοσ οσ ουκ εκ του λαου σου ισραηλ εστιν αυτοσ και ελθη εκ γησ µακροθεν δια το 
ονοµα σου το µεγα και την χειρα σου την κραταιαν και τον βραχιονα σου τον υψηλον και ελθωσιν και 
προσευξωνται εισ τον τοπον τουτον33και εισακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου κατοικητηριου σου και 
ποιησεισ κατα παντα οσα εαν επικαλεσηται σε ο αλλοτριοσ οπωσ γνωσιν παντεσ οι λαοι τησ γησ το ονοµα 
σου και του φοβεισθαι σε ωσ ο λαοσ σου ισραηλ και του γνωναι οτι επικεκληται το ονοµα σου επι τον οικον 
τουτον ον ωκοδοµησα34εαν δε εξελθη ο λαοσ σου εισ πολεµον επι τουσ εχθρουσ αυτου εν οδω η αποστελεισ 
αυτουσ και προσευξωνται προσ σε κατα την οδον τησ πολεωσ ταυτησ ην εξελεξω εν αυτη και οικου ου 
ωκοδοµησα τω ονοµατι σου35και ακουση εκ του ουρανου τησ δεησεωσ αυτων και τησ προσευχησ αυτων και 
ποιησεισ το δικαιωµα αυτων36οτι αµαρτησονται σοι οτι ουκ εσται ανθρωποσ οσ ουχ αµαρτησεται και 
παταξεισ αυτουσ και παραδωσεισ αυτουσ κατα προσωπον εχθρων και αιχµαλωτευσουσιν οι 
αιχµαλωτευοντεσ αυτουσ εισ γην εχθρων εισ γην µακραν η εγγυσ37και επιστρεψωσιν καρδιαν αυτων εν τη γη 
αυτων ου µετηχθησαν εκει και γε επιστρεψωσιν και δεηθωσιν σου εν τη αιχµαλωσια αυτων λεγοντεσ 
ηµαρτοµεν ηδικησαµεν ηνοµησαµεν38και επιστρεψωσιν προσ σε εν ολη καρδια και εν ολη ψυχη αυτων εν γη 
αιχµαλωτευσαντων αυτουσ και προσευξωνται οδον γησ αυτων ησ εδωκασ τοισ πατρασιν αυτων και τησ 
πολεωσ ησ εξελεξω και του οικου ου ωκοδοµησα τω ονοµατι σου39και ακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου 
κατοικητηριου σου τησ προσευχησ αυτων και τησ δεησεωσ αυτων και ποιησεισ κριµατα και ιλεωσ εση τω 
λαω τω αµαρτοντι σοι40νυν κυριε εστωσαν δη οι οφθαλµοι σου ανεωγµενοι και τα ωτα σου επηκοα εισ την 
δεησιν του τοπου τουτου41και νυν αναστηθι κυριε ο θεοσ εισ την καταπαυσιν σου συ και η κιβωτοσ τησ 
ισχυοσ σου οι ιερεισ σου κυριε ο θεοσ ενδυσαιντο σωτηριαν και οι υιοι σου ευφρανθητωσαν εν 
αγαθοισ42κυριε ο θεοσ µη αποστρεψησ το προσωπον του χριστου σου µνησθητι τα ελεη δαυιδ του δουλου σου

Chapter 7
1και ωσ συνετελεσεν σαλωµων προσευχοµενοσ και το πυρ κατεβη εκ του ουρανου και κατεφαγεν τα 
ολοκαυτωµατα και τασ θυσιασ και δοξα κυριου επλησεν τον οικον2και ουκ ηδυναντο οι ιερεισ εισελθειν εισ 
τον οικον κυριου εν τω καιρω εκεινω οτι επλησεν δοξα κυριου τον οικον3και παντεσ οι υιοι ισραηλ εωρων 
καταβαινον το πυρ και η δοξα κυριου επι τον οικον και επεσον επι προσωπον επι την γην επι το λιθοστρωτον 
και προσεκυνησαν και ηνουν τω κυριω οτι αγαθον οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου4και ο βασιλευσ και πασ 
ο λαοσ θυοντεσ θυµατα εναντι κυριου5και εθυσιασεν σαλωµων την θυσιαν µοσχων εικοσι και δυο χιλιαδασ 
και βοσκηµατων εκατον και εικοσι χιλιαδασ και ενεκαινισεν τον οικον του θεου ο βασιλευσ και πασ ο 
λαοσ6και οι ιερεισ επι τασ φυλακασ αυτων εστηκοτεσ και οι λευιται εν οργανοισ ωδων κυριου του δαυιδ του 
βασιλεωσ του εξοµολογεισθαι εναντι κυριου οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου εν υµνοισ δαυιδ δια χειροσ 
αυτων και οι ιερεισ σαλπιζοντεσ ταισ σαλπιγξιν εναντιον αυτων και πασ ισραηλ εστηκωσ7και ηγιασεν 
σαλωµων το µεσον τησ αυλησ τησ εν οικω κυριου οτι εποιησεν εκει τα ολοκαυτωµατα και τα στεατα των 
σωτηριων οτι το θυσιαστηριον το χαλκουν ο εποιησεν σαλωµων ουκ εξεποιει δεξασθαι τα ολοκαυτωµατα και 
τα µαναα και τα στεατα8και εποιησεν σαλωµων την εορτην εν τω καιρω εκεινω επτα ηµεραισ και πασ ισραηλ 
µετ′ αυτου εκκλησια µεγαλη σφοδρα απο εισοδου αιµαθ και εωσ χειµαρρου αιγυπτου9και εποιησεν εν τη 
ηµερα τη ογδοη εξοδιον οτι εγκαινισµον του θυσιαστηριου εποιησεν επτα ηµερασ εορτην10και εν τη τριτη και 
εικοστη του µηνοσ του εβδοµου απεστειλεν τον λαον εισ τα σκηνωµατα αυτων ευφραινοµενουσ και αγαθη 
καρδια επι τοισ αγαθοισ οισ εποιησεν κυριοσ τω δαυιδ και τω σαλωµων και τω ισραηλ λαω αυτου11και 
συνετελεσεν σαλωµων τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεωσ και παντα οσα ηθελησεν εν τη ψυχη 
σαλωµων του ποιησαι εν οικω κυριου και εν οικω αυτου ευοδωθη12και ωφθη ο θεοσ τω σαλωµων την νυκτα 
και ειπεν αυτω ηκουσα τησ προσευχησ σου και εξελεξαµην εν τω τοπω τουτω εµαυτω εισ οικον θυσιασ13εαν 
συσχω τον ουρανον και µη γενηται υετοσ και εαν εντειλωµαι τη ακριδι καταφαγειν το ξυλον και εαν 
αποστειλω θανατον εν τω λαω µου14και εαν εντραπη ο λαοσ µου εφ′ ουσ το ονοµα µου επικεκληται επ′ 
αυτουσ και προσευξωνται και ζητησωσιν το προσωπον µου και αποστρεψωσιν απο των οδων αυτων των 
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πονηρων και εγω εισακουσοµαι εκ του ουρανου και ιλεωσ εσοµαι ταισ αµαρτιαισ αυτων και ιασοµαι την γην 
αυτων15νυν οι οφθαλµοι µου εσονται ανεωγµενοι και τα ωτα µου επηκοα τη προσευχη του τοπου τουτου16και 
νυν εξελεξαµην και ηγιακα τον οικον τουτον του ειναι ονοµα µου εκει εωσ αιωνοσ και εσονται οι οφθαλµοι 
µου και η καρδια µου εκει πασασ τασ ηµερασ17και συ εαν πορευθησ εναντιον µου ωσ δαυιδ ο πατηρ σου και 
ποιησησ κατα παντα α ενετειλαµην σοι και τα προσταγµατα µου και τα κριµατα µου φυλαξη18και αναστησω 
τον θρονον τησ βασιλειασ σου ωσ διεθεµην δαυιδ τω πατρι σου λεγων ουκ εξαρθησεται σοι ανηρ ηγουµενοσ 
εν ισραηλ19και εαν αποστρεψητε υµεισ και εγκαταλιπητε τα προσταγµατα µου και τασ εντολασ µου ασ εδωκα 
εναντιον υµων και πορευθητε και λατρευσητε θεοισ ετεροισ και προσκυνησητε αυτοισ20και εξαρω υµασ απο 
τησ γησ ησ εδωκα αυτοισ και τον οικον τουτον ον ηγιασα τω ονοµατι µου αποστρεψω εκ προσωπου µου και 
δωσω αυτον εισ παραβολην και εισ διηγηµα εν πασιν τοισ εθνεσιν21και ο οικοσ ουτοσ ο υψηλοσ πασ ο 
διαπορευοµενοσ αυτον εκστησεται και ερει χαριν τινοσ εποιησεν κυριοσ τη γη ταυτη και τω οικω τουτω22και 
ερουσιν διοτι εγκατελιπον κυριον τον θεον των πατερων αυτων τον εξαγαγοντα αυτουσ εκ γησ αιγυπτου και 
αντελαβοντο θεων ετερων και προσεκυνησαν αυτοισ και εδουλευσαν αυτοισ δια τουτο επηγαγεν επ′ αυτουσ 
πασαν την κακιαν ταυτην

Chapter 8
1και εγενετο µετα εικοσι ετη εν οισ ωκοδοµησεν σαλωµων τον οικον κυριου και τον οικον εαυτου2και τασ 
πολεισ ασ εδωκεν χιραµ τω σαλωµων ωκοδοµησεν αυτασ σαλωµων και κατωκισεν εκει τουσ υιουσ 
ισραηλ3και ηλθεν σαλωµων εισ αιµαθ σωβα και κατισχυσεν αυτην4και ωκοδοµησεν την θεδµορ εν τη ερηµω 
και πασασ τασ πολεισ τασ οχυρασ ασ ωκοδοµησεν εν ηµαθ5και ωκοδοµησεν την βαιθωρων την ανω και την 
βαιθωρων την κατω πολεισ οχυρασ τειχη πυλαι και µοχλοι6και την βααλαθ και πασασ τασ πολεισ τασ 
οχυρασ αι ησαν τω σαλωµων και πασασ τασ πολεισ των αρµατων και τασ πολεισ των ιππεων και οσα 
επεθυµησεν σαλωµων κατα την επιθυµιαν του οικοδοµησαι εν ιερουσαληµ και εν τω λιβανω και εν παση τη 
βασιλεια αυτου7πασ ο λαοσ ο καταλειφθεισ απο του χετταιου και του αµορραιου και του φερεζαιου και του 
ευαιου και του ιεβουσαιου οι ουκ εισιν εκ του ισραηλ8ησαν εκ των υιων αυτων των καταλειφθεντων µετ′ 
αυτουσ εν τη γη ουσ ουκ εξωλεθρευσαν οι υιοι ισραηλ και ανηγαγεν αυτουσ σαλωµων εισ φορον εωσ τησ 
ηµερασ ταυτησ9και εκ των υιων ισραηλ ουκ εδωκεν σαλωµων εισ παιδασ τη βασιλεια αυτου οτι αυτοι ανδρεσ 
πολεµισται και αρχοντεσ και δυνατοι και αρχοντεσ αρµατων και ιππεων10και ουτοι αρχοντεσ των προστατων 
βασιλεωσ σαλωµων πεντηκοντα και διακοσιοι εργοδιωκτουντεσ εν τω λαω11και την θυγατερα φαραω 
σαλωµων ανηγαγεν εκ πολεωσ δαυιδ εισ τον οικον ον ωκοδοµησεν αυτη οτι ειπεν ου κατοικησει η γυνη µου εν 
πολει δαυιδ του βασιλεωσ ισραηλ οτι αγιοσ εστιν ου εισηλθεν εκει κιβωτοσ κυριου12τοτε ανηνεγκεν σαλωµων 
ολοκαυτωµατα τω κυριω επι το θυσιαστηριον ο ωκοδοµησεν απεναντι του ναου13και κατα τον λογον ηµερασ 
εν ηµερα του αναφερειν κατα τασ εντολασ µωυση εν τοισ σαββατοισ και εν τοισ µησιν και εν ταισ εορταισ 
τρεισ καιρουσ του ενιαυτου εν τη εορτη των αζυµων και εν τη εορτη των εβδοµαδων και εν τη εορτη των 
σκηνων14και εστησεν κατα την κρισιν δαυιδ τασ διαιρεσεισ των ιερεων κατα τασ λειτουργιασ αυτων και οι 
λευιται επι τασ φυλακασ αυτων του αινειν και λειτουργειν κατεναντι των ιερεων κατα τον λογον ηµερασ εν τη 
ηµερα και οι πυλωροι κατα τασ διαιρεσεισ αυτων εισ πυλην και πυλην οτι ουτωσ εντολαι δαυιδ ανθρωπου 
του θεου15ου παρηλθον τασ εντολασ του βασιλεωσ περι των ιερεων και των λευιτων εισ παντα λογον και εισ 
τουσ θησαυρουσ16και ητοιµασθη πασα η εργασια αφ′ ησ ηµερασ εθεµελιωθη εωσ ου ετελειωσεν σαλωµων τον 
οικον κυριου17τοτε ωχετο σαλωµων εισ γασιωνγαβερ και εισ την αιλαθ την παραθαλασσιαν εν γη 
ιδουµαια18και απεστειλεν χιραµ εν χειρι παιδων αυτου πλοια και παιδασ ειδοτασ θαλασσαν και ωχοντο µετα 
των παιδων σαλωµων εισ σωφιρα και ελαβον εκειθεν τετρακοσια και πεντηκοντα ταλαντα χρυσιου και ηλθον 
προσ τον βασιλεα σαλωµων

Chapter 9
1και βασιλισσα σαβα ηκουσεν το ονοµα σαλωµων και ηλθεν του πειρασαι σαλωµων εν αινιγµασιν εισ 
ιερουσαληµ εν δυναµει βαρεια σφοδρα και καµηλοι αιρουσαι αρωµατα και χρυσιον εισ πληθοσ και λιθον 
τιµιον και ηλθεν προσ σαλωµων και ελαλησεν προσ αυτον παντα οσα εν τη ψυχη αυτησ2και ανηγγειλεν αυτη 
σαλωµων παντασ τουσ λογουσ αυτησ και ου παρηλθεν λογοσ απο σαλωµων ον ουκ απηγγειλεν αυτη3και ειδεν 
βασιλισσα σαβα την σοφιαν σαλωµων και τον οικον ον ωκοδοµησεν4και τα βρωµατα των τραπεζων και 
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καθεδραν παιδων αυτου και στασιν λειτουργων αυτου και ιµατισµον αυτων και οινοχοουσ αυτου και 
στολισµον αυτων και τα ολοκαυτωµατα α ανεφερεν εν οικω κυριου και εξ εαυτησ εγενετο5και ειπεν προσ τον 
βασιλεα αληθινοσ ο λογοσ ον ηκουσα εν τη γη µου περι των λογων σου και περι τησ σοφιασ σου6και ουκ 
επιστευσα τοισ λογοισ εωσ ου ηλθον και ειδον οι οφθαλµοι µου και ιδου ουκ απηγγελη µοι ηµισυ του πληθουσ 
τησ σοφιασ σου προσεθηκασ επι την ακοην ην ηκουσα7µακαριοι οι ανδρεσ µακαριοι οι παιδεσ σου ουτοι οι 
παρεστηκοτεσ σοι δια παντοσ και ακουουσιν σοφιαν σου8εστω κυριοσ ο θεοσ σου ηυλογηµενοσ οσ ηθελησεν 
σοι του δουναι σε επι θρονον αυτου εισ βασιλεα τω κυριω θεω σου εν τω αγαπησαι κυριον τον θεον σου τον 
ισραηλ του στησαι αυτον εισ αιωνα και εδωκεν σε επ′ αυτουσ εισ βασιλεα του ποιησαι κριµα και 
δικαιοσυνην9και εδωκεν τω βασιλει εκατον εικοσι ταλαντα χρυσιου και αρωµατα εισ πληθοσ πολυ και λιθον 
τιµιον και ουκ ην κατα τα αρωµατα εκεινα α εδωκεν βασιλισσα σαβα τω βασιλει σαλωµων10και οι παιδεσ 
σαλωµων και οι παιδεσ χιραµ εφερον χρυσιον τω σαλωµων εκ σουφιρ και ξυλα πευκινα και λιθον τιµιον11και 
εποιησεν ο βασιλευσ τα ξυλα τα πευκινα αναβασεισ τω οικω κυριου και τω οικω του βασιλεωσ και κιθαρασ 
και ναβλασ τοισ ωδοισ και ουκ ωφθησαν τοιαυτα εµπροσθεν εν γη ιουδα12και ο βασιλευσ σαλωµων εδωκεν τη 
βασιλισση σαβα παντα τα θεληµατα αυτησ α ητησεν εκτοσ παντων ων ηνεγκεν τω βασιλει σαλωµων και 
απεστρεψεν εισ την γην αυτησ13και ην ο σταθµοσ του χρυσιου του ενεχθεντοσ τω σαλωµων εν ενιαυτω ενι 
εξακοσια εξηκοντα εξ ταλαντα χρυσιου14πλην των ανδρων των υποτεταγµενων και των εµπορευοµενων ων 
εφερον και παντων των βασιλεων τησ αραβιασ και σατραπων τησ γησ εφερον χρυσιον και αργυριον τω 
βασιλει σαλωµων15και εποιησεν ο βασιλευσ σαλωµων διακοσιουσ θυρεουσ χρυσουσ ελατουσ εξακοσιοι 
χρυσοι καθαροι τω ενι θυρεω εξακοσιοι χρυσοι επησαν επι τον ενα θυρεον16και τριακοσιασ ασπιδασ ελατασ 
χρυσασ τριακοσιων χρυσων ανεφερετο επι την ασπιδα εκαστην και εδωκεν αυτασ ο βασιλευσ εν οικω δρυµου 
του λιβανου17και εποιησεν ο βασιλευσ θρονον ελεφαντινον οδοντων µεγαν και κατεχρυσωσεν αυτον χρυσιω 
δοκιµω18και εξ αναβαθµοι τω θρονω ενδεδεµενοι χρυσιω και αγκωνεσ ενθεν και ενθεν επι του θρονου τησ 
καθεδρασ και δυο λεοντεσ εστηκοτεσ παρα τουσ αγκωνασ19και δωδεκα λεοντεσ εστηκοτεσ εκει επι των εξ 
αναβαθµων ενθεν και ενθεν ουκ εγενηθη ουτωσ εν παση βασιλεια20και παντα τα σκευη του βασιλεωσ 
σαλωµων χρυσιου και παντα τα σκευη οικου δρυµου του λιβανου χρυσιω κατειληµµενα ουκ ην αργυριον 
λογιζοµενον εν ηµεραισ σαλωµων εισ ουθεν21οτι ναυσ τω βασιλει επορευετο εισ θαρσισ µετα των παιδων 
χιραµ απαξ δια τριων ετων ηρχετο πλοια εκ θαρσισ τω βασιλει γεµοντα χρυσιου και αργυριου και οδοντων 
ελεφαντινων και πιθηκων22και εµεγαλυνθη σαλωµων υπερ παντασ τουσ βασιλεισ και πλουτω και σοφια23και 
παντεσ οι βασιλεισ τησ γησ εζητουν το προσωπον σαλωµων ακουσαι τησ σοφιασ αυτου ησ εδωκεν ο θεοσ εν 
καρδια αυτου24και αυτοι εφερον εκαστοσ τα δωρα αυτου σκευη αργυρα και σκευη χρυσα και ιµατισµον 
στακτην και ηδυσµατα ιππουσ και ηµιονουσ το κατ′ ενιαυτον ενιαυτον25και ησαν τω σαλωµων τεσσαρεσ 
χιλιαδεσ θηλειαι ιπποι εισ αρµατα και δωδεκα χιλιαδεσ ιππεων και εθετο αυτουσ εν πολεσιν των αρµατων και 
µετα του βασιλεωσ εν ιερουσαληµ26και ην ηγουµενοσ παντων των βασιλεων απο του ποταµου και εωσ γησ 
αλλοφυλων και εωσ οριου αιγυπτου27και εδωκεν ο βασιλευσ το χρυσιον και το αργυριον εν ιερουσαληµ ωσ 
λιθουσ και τασ κεδρουσ ωσ συκαµινουσ τασ εν τη πεδινη εισ πληθοσ28και η εξοδοσ των ιππων εξ αιγυπτου τω 
σαλωµων και εκ πασησ τησ γησ29και οι καταλοιποι λογοι σαλωµων οι πρωτοι και οι εσχατοι ιδου γεγραµµενοι 
επι των λογων ναθαν του προφητου και επι των λογων αχια του σηλωνιτου και εν ταισ ορασεσιν ιωηλ του 
ορωντοσ περι ιεροβοαµ υιου ναβατ30και εβασιλευσεν σαλωµων ο βασιλευσ επι παντα ισραηλ τεσσαρακοντα 
ετη31και εκοιµηθη σαλωµων και εθαψαν αυτον εν πολει δαυιδ του πατροσ αυτου και εβασιλευσεν ροβοαµ 
υιοσ αυτου αντ′ αυτου

Chapter 10
1και ηλθεν ροβοαµ εισ συχεµ οτι εισ συχεµ ηρχετο πασ ισραηλ βασιλευσαι αυτον2και εγενετο ωσ ηκουσεν 
ιεροβοαµ υιοσ ναβατ και αυτοσ εν αιγυπτω ωσ εφυγεν απο προσωπου σαλωµων του βασιλεωσ και κατωκησεν 
ιεροβοαµ εν αιγυπτω και απεστρεψεν ιεροβοαµ εξ αιγυπτου3και απεστειλαν και εκαλεσαν αυτον και ηλθεν 
ιεροβοαµ και πασα η εκκλησια ισραηλ προσ ροβοαµ λεγοντεσ4ο πατηρ σου εσκληρυνεν τον ζυγον ηµων και 
νυν αφεσ απο τησ δουλειασ του πατροσ σου τησ σκληρασ και απο του ζυγου αυτου του βαρεοσ ου εδωκεν εφ′ 
ηµασ και δουλευσοµεν σοι5και ειπεν αυτοισ πορευεσθε εωσ τριων ηµερων και ερχεσθε προσ µε και απηλθεν ο 
λαοσ6και συνηγαγεν ο βασιλευσ ροβοαµ τουσ πρεσβυτερουσ τουσ εστηκοτασ εναντιον σαλωµων του πατροσ 
αυτου εν τω ζην αυτον λεγων πωσ υµεισ βουλευεσθε του αποκριθηναι τω λαω τουτω λογον7και ελαλησαν 
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αυτω λεγοντεσ εαν εν τη σηµερον γενη εισ αγαθον τω λαω τουτω και ευδοκησησ και λαλησησ αυτοισ λογουσ 
αγαθουσ και εσονται σοι παιδεσ πασασ τασ ηµερασ8και κατελιπεν την βουλην των πρεσβυτερων οι 
συνεβουλευσαντο αυτω και συνεβουλευσατο µετα των παιδαριων των συνεκτραφεντων µετ′ αυτου των 
εστηκοτων εναντιον αυτου9και ειπεν αυτοισ τι υµεισ βουλευεσθε και αποκριθησοµαι λογον τω λαω τουτω οι 
ελαλησαν προσ µε λεγοντεσ ανεσ απο του ζυγου ου εδωκεν ο πατηρ σου εφ′ ηµασ10και ελαλησαν αυτω τα 
παιδαρια τα εκτραφεντα µετ′ αυτου ουτωσ λαλησεισ τω λαω τω λαλησαντι προσ σε λεγων ο πατηρ σου 
εβαρυνεν τον ζυγον ηµων και συ αφεσ αφ′ ηµων ουτωσ ερεισ ο µικροσ δακτυλοσ µου παχυτεροσ τησ οσφυοσ 
του πατροσ µου11και νυν ο πατηρ µου επαιδευσεν υµασ ζυγω βαρει και εγω προσθησω επι τον ζυγον υµων ο 
πατηρ µου επαιδευσεν υµασ εν µαστιγξιν και εγω παιδευσω υµασ εν σκορπιοισ12και ηλθεν ιεροβοαµ και πασ 
ο λαοσ προσ ροβοαµ τη ηµερα τη τριτη ωσ ελαλησεν ο βασιλευσ λεγων επιστρεψατε προσ µε τη ηµερα τη 
τριτη13και απεκριθη ο βασιλευσ σκληρα και εγκατελιπεν ο βασιλευσ ροβοαµ την βουλην των 
πρεσβυτερων14και ελαλησεν προσ αυτουσ κατα την βουλην των νεωτερων λεγων ο πατηρ µου εβαρυνεν τον 
ζυγον υµων και εγω προσθησω επ′ αυτον ο πατηρ µου επαιδευσεν υµασ εν µαστιγξιν και εγω παιδευσω υµασ 
εν σκορπιοισ15και ουκ ηκουσεν ο βασιλευσ του λαου οτι ην µεταστροφη παρα του θεου λεγων ανεστησεν 
κυριοσ τον λογον αυτου ον ελαλησεν εν χειρι αχια του σηλωνιτου περι ιεροβοαµ υιου ναβατ16και παντοσ 
ισραηλ οτι ουκ ηκουσεν ο βασιλευσ αυτων και απεκριθη ο λαοσ προσ τον βασιλεα λεγων τισ ηµιν µερισ εν 
δαυιδ και κληρονοµια εν υιω ιεσσαι εισ τα σκηνωµατα σου ισραηλ νυν βλεπε τον οικον σου δαυιδ και 
επορευθη πασ ισραηλ εισ τα σκηνωµατα αυτου17και ανδρεσ ισραηλ οι κατοικουντεσ εν πολεσιν ιουδα και 
εβασιλευσεν επ′ αυτων ροβοαµ18και απεστειλεν ο βασιλευσ ροβοαµ τον αδωνιραµ τον επι του φορου και 
ελιθοβολησαν αυτον οι υιοι ισραηλ λιθοισ και απεθανεν και ο βασιλευσ ροβοαµ εσπευσεν του αναβηναι εισ 
το αρµα του φυγειν εισ ιερουσαληµ19και ηθετησεν ισραηλ εν τω οικω δαυιδ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ

Chapter 11
1και ηλθεν ροβοαµ εισ ιερουσαληµ και εξεκκλησιασεν τον ιουδαν και βενιαµιν εκατον ογδοηκοντα χιλιαδασ 
νεανισκων ποιουντων πολεµον και επολεµει προσ ισραηλ του επιστρεψαι την βασιλειαν τω ροβοαµ2και 
εγενετο λογοσ κυριου προσ σαµαιαν ανθρωπον του θεου λεγων3ειπον προσ ροβοαµ τον του σαλωµων και προσ 
παντα ιουδαν και βενιαµιν λεγων4ταδε λεγει κυριοσ ουκ αναβησεσθε και ου πολεµησετε προσ τουσ αδελφουσ 
υµων αποστρεφετε εκαστοσ εισ τον οικον αυτου οτι παρ′ εµου εγενετο το ρηµα τουτο και επηκουσαν του 
λογου κυριου και απεστραφησαν του µη πορευθηναι επι ιεροβοαµ5και κατωκησεν ροβοαµ εισ ιερουσαληµ 
και ωκοδοµησεν πολεισ τειχηρεισ εν τη ιουδαια6και ωκοδοµησεν την βαιθλεεµ και την αιταµ και την 
θεκωε7και την βαιθσουρα και την σοκχωθ και την οδολλαµ8και την γεθ και την µαρισαν και την ζιφ9και την 
αδωραιµ και την λαχισ και την αζηκα10και την σαραα και την αιαλων και την χεβρων η εστιν του ιουδα και 
βενιαµιν πολεισ τειχηρεισ11και ωχυρωσεν αυτασ τειχεσιν και εδωκεν εν αυταισ ηγουµενουσ και παραθεσεισ 
βρωµατων ελαιον και οινον12κατα πολιν και κατα πολιν θυρεουσ και δορατα και κατισχυσεν αυτασ εισ 
πληθοσ σφοδρα και ησαν αυτω ιουδα και βενιαµιν13και οι ιερεισ και οι λευιται οι ησαν εν παντι ισραηλ 
συνηχθησαν προσ αυτον εκ παντων των οριων14οτι εγκατελιπον οι λευιται τα σκηνωµατα τησ κατασχεσεωσ 
αυτων και επορευθησαν προσ ιουδαν εισ ιερουσαληµ οτι εξεβαλεν αυτουσ ιεροβοαµ και οι υιοι αυτου του µη 
λειτουργειν κυριω15και κατεστησεν εαυτω ιερεισ των υψηλων και τοισ ειδωλοισ και τοισ µαταιοισ και τοισ 
µοσχοισ α εποιησεν ιεροβοαµ16και εξεβαλεν αυτουσ απο φυλων ισραηλ οι εδωκαν καρδιαν αυτων του 
ζητησαι κυριον θεον ισραηλ και ηλθον εισ ιερουσαληµ θυσαι κυριω θεω των πατερων αυτων17και 
κατισχυσαν την βασιλειαν ιουδα και κατισχυσαν ροβοαµ τον του σαλωµων εισ ετη τρια οτι επορευθη εν ταισ 
οδοισ δαυιδ και σαλωµων ετη τρια18και ελαβεν εαυτω ροβοαµ γυναικα την µολλαθ θυγατερα ιεριµουθ υιου 
δαυιδ αβαιαν θυγατερα ελιαβ του ιεσσαι19και ετεκεν αυτω υιουσ τον ιαουσ και τον σαµαριαν και τον 
ροολλαµ20και µετα ταυτα ελαβεν εαυτω την µααχα θυγατερα αβεσσαλωµ και ετεκεν αυτω τον αβια και τον 
ιεθθι και τον ζιζα και τον εµµωθ21και ηγαπησεν ροβοαµ την µααχαν θυγατερα αβεσσαλωµ υπερ πασασ τασ 
γυναικασ αυτου και τασ παλλακασ αυτου οτι γυναικασ δεκα οκτω ειχεν και παλλακασ τριακοντα και 
εγεννησεν υιουσ εικοσι οκτω και θυγατερασ εξηκοντα22και κατεστησεν εισ αρχοντα ροβοαµ τον αβια τον τησ 
µααχα εισ ηγουµενον εν τοισ αδελφοισ αυτου οτι βασιλευσαι διενοειτο αυτον23και ηυξηθη παρα παντασ 
τουσ υιουσ αυτου εν πασιν τοισ οριοισ ιουδα και βενιαµιν και εν ταισ πολεσιν ταισ οχυραισ και εδωκεν 
αυταισ τροφασ πληθοσ πολυ και ητησατο πληθοσ γυναικων
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Chapter 12
1και εγενετο ωσ ητοιµασθη η βασιλεια ροβοαµ και ωσ κατεκρατηθη εγκατελιπεν τασ εντολασ κυριου και πασ 
ισραηλ µετ′ αυτου2και εγενετο εν τω πεµπτω ετει τησ βασιλειασ ροβοαµ ανεβη σουσακιµ βασιλευσ αιγυπτου 
επι ιερουσαληµ οτι ηµαρτον εναντιον κυριου3εν χιλιοισ και διακοσιοισ αρµασιν και εξηκοντα χιλιασιν 
ιππων και ουκ ην αριθµοσ του πληθουσ του ελθοντοσ µετ′ αυτου εξ αιγυπτου λιβυεσ τρωγλοδυται και 
αιθιοπεσ4και κατεκρατησαν των πολεων των οχυρων αι ησαν εν ιουδα και ηλθεν εισ ιερουσαληµ5και 
σαµαιασ ο προφητησ ηλθεν προσ ροβοαµ και προσ τουσ αρχοντασ ιουδα τουσ συναχθεντασ εισ ιερουσαληµ 
απο προσωπου σουσακιµ και ειπεν αυτοισ ουτωσ ειπεν κυριοσ υµεισ εγκατελιπετε µε καγω εγκαταλειψω υµασ 
εν χειρι σουσακιµ6και ησχυνθησαν οι αρχοντεσ ισραηλ και ο βασιλευσ και ειπαν δικαιοσ ο κυριοσ7και εν τω 
ιδειν κυριον οτι ενετραπησαν και εγενετο λογοσ κυριου προσ σαµαιαν λεγων ενετραπησαν ου καταφθερω 
αυτουσ και δωσω αυτουσ ωσ µικρον εισ σωτηριαν και ου µη σταξη ο θυµοσ µου εν ιερουσαληµ8οτι εσονται 
εισ παιδασ και γνωσονται την δουλειαν µου και την δουλειαν τησ βασιλειασ τησ γησ9και ανεβη σουσακιµ 
βασιλευσ αιγυπτου και ελαβεν τουσ θησαυρουσ τουσ εν οικω κυριου και τουσ θησαυρουσ τουσ εν οικω του 
βασιλεωσ τα παντα ελαβεν και ελαβεν τουσ θυρεουσ τουσ χρυσουσ ουσ εποιησεν σαλωµων10και εποιησεν 
ροβοαµ θυρεουσ χαλκουσ αντ′ αυτων και κατεστησεν επ′ αυτον σουσακιµ αρχοντασ παρατρεχοντων τουσ 
φυλασσοντασ τον πυλωνα του βασιλεωσ11και εγενετο εν τω εισελθειν τον βασιλεα εισ οικον κυριου 
εισεπορευοντο οι φυλασσοντεσ και οι παρατρεχοντεσ και οι επιστρεφοντεσ εισ απαντησιν των 
παρατρεχοντων12και εν τω εντραπηναι αυτον απεστραφη απ′ αυτου οργη κυριου και ουκ εισ καταφθοραν εισ 
τελοσ και γαρ εν ιουδα ησαν λογοι αγαθοι13και κατισχυσεν ροβοαµ εν ιερουσαληµ και εβασιλευσεν και 
τεσσαρακοντα και ενοσ ετων ροβοαµ εν τω βασιλευσαι αυτον και επτακαιδεκα ετη εβασιλευσεν εν 
ιερουσαληµ εν τη πολει η εξελεξατο κυριοσ επονοµασαι το ονοµα αυτου εκει εκ πασων φυλων υιων ισραηλ 
και ονοµα τησ µητροσ αυτου νοοµµα η αµµανιτισ14και εποιησεν το πονηρον οτι ου κατευθυνεν την καρδιαν 
αυτου εκζητησαι τον κυριον15και λογοι ροβοαµ οι πρωτοι και οι εσχατοι ουκ ιδου γεγραµµενοι εν τοισ λογοισ 
σαµαια του προφητου και αδδω του ορωντοσ και πραξεισ αυτου και επολεµει ροβοαµ τον ιεροβοαµ πασασ 
τασ ηµερασ16και απεθανεν ροβοαµ και εταφη µετα των πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ και 
εβασιλευσεν αβια υιοσ αυτου αντ′ αυτου

Chapter 13
1εν τω οκτωκαιδεκατω ετει τησ βασιλειασ ιεροβοαµ εβασιλευσεν αβια επι ιουδαν2ετη τρια εβασιλευσεν εν 
ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου µααχα θυγατηρ ουριηλ απο γαβαων και πολεµοσ ην ανα µεσον αβια 
και ανα µεσον ιεροβοαµ3και παρεταξατο αβια τον πολεµον εν δυναµει πολεµισταισ δυναµεωσ τετρακοσιαισ 
χιλιασιν ανδρων δυνατων και ιεροβοαµ παρεταξατο προσ αυτον πολεµον εν οκτακοσιαισ χιλιασιν δυνατοι 
πολεµισται δυναµεωσ4και ανεστη αβια απο του ορουσ σοµορων ο εστιν εν τω ορει εφραιµ και ειπεν ακουσατε 
ιεροβοαµ και πασ ισραηλ5ουχ υµιν γνωναι οτι κυριοσ ο θεοσ ισραηλ εδωκεν βασιλειαν επι τον ισραηλ εισ τον 
αιωνα τω δαυιδ και τοισ υιοισ αυτου διαθηκην αλοσ6και ανεστη ιεροβοαµ ο του ναβατ ο παισ σαλωµων του 
δαυιδ και απεστη απο του κυριου αυτου7και συνηχθησαν προσ αυτον ανδρεσ λοιµοι υιοι παρανοµοι και 
αντεστη προσ ροβοαµ τον του σαλωµων και ροβοαµ ην νεωτεροσ και δειλοσ τη καρδια και ουκ αντεστη κατα 
προσωπον αυτου8και νυν λεγετε υµεισ αντιστηναι κατα προσωπον βασιλειασ κυριου δια χειροσ υιων δαυιδ 
και υµεισ πληθοσ πολυ και µεθ′ υµων µοσχοι χρυσοι ουσ εποιησεν υµιν ιεροβοαµ εισ θεουσ9η ουκ εξεβαλετε 
τουσ ιερεισ κυριου τουσ υιουσ ααρων και τουσ λευιτασ και εποιησατε εαυτοισ ιερεισ εκ του λαου τησ γησ 
πασ ο προσπορευοµενοσ πληρωσαι τασ χειρασ εν µοσχω εκ βοων και κριοισ επτα και εγινετο εισ ιερεα τω µη 
οντι θεω10και ηµεισ κυριον τον θεον ηµων ουκ εγκατελιποµεν και οι ιερεισ αυτου λειτουργουσιν τω κυριω οι 
υιοι ααρων και οι λευιται εν ταισ εφηµεριαισ αυτων11θυµιωσιν τω κυριω ολοκαυτωµατα πρωι και δειλησ και 
θυµιαµα συνθεσεωσ και προθεσεισ αρτων επι τησ τραπεζησ τησ καθαρασ και η λυχνια η χρυση και οι λυχνοι 
τησ καυσεωσ αναψαι δειλησ οτι φυλασσοµεν ηµεισ τασ φυλακασ κυριου του θεου των πατερων ηµων και 
υµεισ εγκατελιπετε αυτον12και ιδου µεθ′ ηµων εν αρχη κυριοσ και οι ιερεισ αυτου και αι σαλπιγγεσ τησ 
σηµασιασ του σηµαινειν εφ′ υµασ οι υιοι του ισραηλ πολεµησετε προσ κυριον θεον των πατερων ηµων οτι 
ουκ ευοδωθησεται υµιν13και ιεροβοαµ απεστρεψεν το ενεδρον ελθειν αυτων εκ των οπισθεν και εγενετο 
εµπροσθεν ιουδα και το ενεδρον εκ των οπισθεν14και απεστρεψεν ιουδασ και ιδου αυτοισ ο πολεµοσ εκ των 
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εµπροσθεν και εκ των οπισθεν και εβοησαν προσ κυριον και οι ιερεισ εσαλπισαν ταισ σαλπιγξιν15και 
εβοησαν ανδρεσ ιουδα και εγενετο εν τω βοαν ανδρασ ιουδα και κυριοσ επαταξεν τον ιεροβοαµ και τον 
ισραηλ εναντιον αβια και ιουδα16και εφυγον οι υιοι ισραηλ απο προσωπου ιουδα και παρεδωκεν αυτουσ 
κυριοσ εισ τασ χειρασ αυτων17και επαταξεν εν αυτοισ αβια και ο λαοσ αυτου πληγην µεγαλην και επεσον 
τραυµατιαι απο ισραηλ πεντακοσιαι χιλιαδεσ ανδρεσ δυνατοι18και εταπεινωθησαν οι υιοι ισραηλ εν τη 
ηµερα εκεινη και κατισχυσαν οι υιοι ιουδα οτι ηλπισαν επι κυριον θεον των πατερων αυτων19και κατεδιωξεν 
αβια οπισω ιεροβοαµ και προκατελαβετο παρ′ αυτου πολεισ την βαιθηλ και τασ κωµασ αυτησ και την ισανα 
και τασ κωµασ αυτησ και την εφρων και τασ κωµασ αυτησ20και ουκ εσχεν ισχυν ιεροβοαµ ετι πασασ τασ 
ηµερασ αβια και επαταξεν αυτον κυριοσ και ετελευτησεν21και κατισχυσεν αβια και ελαβεν εαυτω γυναικασ 
δεκα τεσσαρασ και εγεννησεν υιουσ εικοσι δυο και θυγατερασ δεκα εξ22και οι λοιποι λογοι αβια και αι 
πραξεισ αυτου και οι λογοι αυτου γεγραµµενοι επι βιβλιω του προφητου αδδω23και απεθανεν αβια µετα των 
πατερων αυτου και εθαψαν αυτον εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ασα υιοσ αυτου αντ′ αυτου εν ταισ 
ηµεραισ ασα ησυχασεν η γη ιουδα ετη δεκα

Chapter 14
1και εποιησεν το καλον και το ευθεσ ενωπιον κυριου θεου αυτου2και απεστησεν τα θυσιαστηρια των 
αλλοτριων και τα υψηλα και συνετριψεν τασ στηλασ και εξεκοψεν τα αλση3και ειπεν τω ιουδα εκζητησαι τον 
κυριον θεον των πατερων αυτων και ποιησαι τον νοµον και τασ εντολασ4και απεστησεν απο πασων των 
πολεων ιουδα τα θυσιαστηρια και τα ειδωλα και ειρηνευσεν5πολεισ τειχηρεισ εν γη ιουδα οτι ειρηνευσεν η γη 
και ουκ ην αυτω πολεµοσ εν τοισ ετεσιν τουτοισ οτι κατεπαυσεν αυτω κυριοσ6και ειπεν τω ιουδα 
οικοδοµησωµεν τασ πολεισ ταυτασ και ποιησωµεν τειχη και πυργουσ και πυλασ και µοχλουσ εν ω τησ γησ 
κυριευσοµεν οτι καθωσ εξεζητησαµεν κυριον θεον ηµων εξεζητησεν ηµασ και κατεπαυσεν ηµασ κυκλοθεν 
και ευοδωσεν ηµιν7και εγενετο τω ασα δυναµισ οπλοφορων αιροντων θυρεουσ και δορατα εν γη ιουδα 
τριακοσιαι χιλιαδεσ και εν γη βενιαµιν πελτασται και τοξοται διακοσιαι και πεντηκοντα χιλιαδεσ παντεσ 
ουτοι πολεµισται δυναµεωσ8και εξηλθεν επ′ αυτουσ ζαρε ο αιθιοψ εν δυναµει εν χιλιαισ χιλιασιν και 
αρµασιν τριακοσιοισ και ηλθεν εωσ µαρισα9και εξηλθεν ασα εισ συναντησιν αυτω και παρεταξατο πολεµον 
εν τη φαραγγι κατα βορραν µαρισησ10και εβοησεν ασα προσ κυριον θεον αυτου και ειπεν κυριε ουκ αδυνατει 
παρα σοι σωζειν εν πολλοισ και εν ολιγοισ κατισχυσον ηµασ κυριε ο θεοσ ηµων οτι επι σοι πεποιθαµεν και 
επι τω ονοµατι σου ηλθαµεν επι το πληθοσ το πολυ τουτο κυριε ο θεοσ ηµων µη κατισχυσατω προσ σε 
ανθρωποσ11και επαταξεν κυριοσ τουσ αιθιοπασ εναντιον ιουδα και εφυγον οι αιθιοπεσ12και κατεδιωξεν ασα 
και ο λαοσ αυτου εωσ γεδωρ και επεσον αιθιοπεσ ωστε µη ειναι εν αυτοισ περιποιησιν οτι συνετριβησαν 
ενωπιον κυριου και εναντιον τησ δυναµεωσ αυτου και εσκυλευσαν σκυλα πολλα13και εξεκοψαν τασ κωµασ 
αυτων κυκλω γεδωρ οτι εγενηθη εκστασισ κυριου επ′ αυτουσ και εσκυλευσαν πασασ τασ πολεισ αυτων οτι 
πολλα σκυλα εγενηθη αυτοισ14και γε σκηνασ κτησεων τουσ αµαζονεισ εξεκοψαν και ελαβον προβατα πολλα 
και καµηλουσ και επεστρεψαν εισ ιερουσαληµ

Chapter 15
1και αζαριασ υιοσ ωδηδ εγενετο επ′ αυτον πνευµα κυριου2και εξηλθεν εισ απαντησιν ασα και παντι ιουδα και 
βενιαµιν και ειπεν ακουσατε µου ασα και πασ ιουδα και βενιαµιν κυριοσ µεθ′ υµων εν τω ειναι υµασ µετ′ 
αυτου και εαν εκζητησητε αυτον ευρεθησεται υµιν και εαν εγκαταλιπητε αυτον εγκαταλειψει υµασ3και 
ηµεραι πολλαι τω ισραηλ εν ου θεω αληθινω και ουχ ιερεωσ υποδεικνυοντοσ και εν ου νοµω4και επιστρεψει 
επι κυριον θεον ισραηλ και ευρεθησεται αυτοισ5και εν εκεινω τω καιρω ουκ εστιν ειρηνη τω εκπορευοµενω 
και τω εισπορευοµενω οτι εκστασισ κυριου επι παντασ τουσ κατοικουντασ τασ χωρασ6και πολεµησει εθνοσ 
προσ εθνοσ και πολισ προσ πολιν οτι ο θεοσ εξεστησεν αυτουσ εν παση θλιψει7και υµεισ ισχυσατε και µη 
εκλυεσθωσαν αι χειρεσ υµων οτι εστιν µισθοσ τη εργασια υµων8και εν τω ακουσαι τουσ λογουσ τουτουσ και 
την προφητειαν αδαδ του προφητου και κατισχυσεν και εξεβαλεν τα βδελυγµατα απο πασησ τησ γησ ιουδα 
και βενιαµιν και απο των πολεων ων κατεσχεν εν ορει εφραιµ και ενεκαινισεν το θυσιαστηριον κυριου ο ην 
εµπροσθεν του ναου κυριου9και εξεκκλησιασεν τον ιουδαν και βενιαµιν και τουσ προσηλυτουσ τουσ 
παροικουντασ µετ′ αυτου απο εφραιµ και απο µανασση και απο συµεων οτι προσετεθησαν προσ αυτον πολλοι 
του ισραηλ εν τω ιδειν αυτουσ οτι κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ′ αυτου10και συνηχθησαν εισ ιερουσαληµ εν τω 
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µηνι τω τριτω εν τω πεντεκαιδεκατω ετει τησ βασιλειασ ασα11και εθυσεν τω κυριω εν εκεινη τη ηµερα απο 
των σκυλων ων ηνεγκαν µοσχουσ επτακοσιουσ και προβατα επτακισχιλια12και διηλθεν εν διαθηκη ζητησαι 
κυριον θεον των πατερων αυτων εξ ολησ τησ καρδιασ και εξ ολησ τησ ψυχησ13και πασ οσ εαν µη εκζητηση 
κυριον θεον ισραηλ αποθανειται απο νεωτερου εωσ πρεσβυτερου απο ανδροσ εωσ γυναικοσ14και ωµοσαν εν 
τω κυριω εν φωνη µεγαλη και εν σαλπιγξιν και εν κερατιναισ15και ηυφρανθησαν πασ ιουδα περι του ορκου 
οτι εξ ολησ τησ ψυχησ ωµοσαν και εν παση θελησει εζητησαν αυτον και ευρεθη αυτοισ και κατεπαυσεν 
αυτοισ κυριοσ κυκλοθεν16και την µααχα την µητερα αυτου µετεστησεν του µη ειναι τη ασταρτη 
λειτουργουσαν και κατεκοψεν το ειδωλον και κατεκαυσεν εν χειµαρρω κεδρων17πλην τα υψηλα ουκ 
απεστησαν ετι υπηρχεν εν τω ισραηλ αλλ′ η καρδια ασα εγενετο πληρησ πασασ τασ ηµερασ αυτου18και 
εισηνεγκεν τα αγια δαυιδ του πατροσ αυτου και τα αγια οικου κυριου του θεου αργυριον και χρυσιον και 
σκευη19και πολεµοσ ουκ ην µετ′ αυτου εωσ του πεµπτου και τριακοστου ετουσ τησ βασιλειασ ασα

Chapter 16
1και εν τω ογδοω και τριακοστω ετει τησ βασιλειασ ασα ανεβη βαασα βασιλευσ ισραηλ επι ιουδαν και 
ωκοδοµησεν την ραµα του µη δουναι εξοδον και εισοδον τω ασα βασιλει ιουδα2και ελαβεν ασα χρυσιον και 
αργυριον εκ θησαυρων οικου κυριου και οικου του βασιλεωσ και απεστειλεν προσ τον υιον του αδερ 
βασιλεωσ συριασ τον κατοικουντα εν δαµασκω λεγων3διαθου διαθηκην ανα µεσον εµου και σου και ανα 
µεσον του πατροσ µου και ανα µεσον του πατροσ σου ιδου απεσταλκα σοι χρυσιον και αργυριον δευρο και 
διασκεδασον απ′ εµου τον βαασα βασιλεα ισραηλ και απελθετω απ′ εµου4και ηκουσεν υιοσ αδερ του 
βασιλεωσ ασα και απεστειλεν τουσ αρχοντασ τησ δυναµεωσ αυτου επι τασ πολεισ ισραηλ και επαταξεν την 
ιων και την δαν και την αβελµαιν και πασασ τασ περιχωρουσ νεφθαλι5και εγενετο εν τω ακουσαι βαασα 
απελιπεν του µηκετι οικοδοµειν την ραµα και κατεπαυσεν το εργον αυτου6και ασα ο βασιλευσ ελαβεν παντα 
τον ιουδαν και ελαβεν τουσ λιθουσ τησ ραµα και τα ξυλα αυτησ α ωκοδοµησεν βαασα και ωκοδοµησεν εν 
αυτοισ την γαβαε και την µασφα7και εν τω καιρω εκεινω ηλθεν ανανι ο προφητησ προσ ασα βασιλεα ιουδα 
και ειπεν αυτω εν τω πεποιθεναι σε επι βασιλεα συριασ και µη πεποιθεναι σε επι κυριον θεον σου δια τουτο 
εσωθη δυναµισ συριασ απο τησ χειροσ σου8ουχ οι αιθιοπεσ και λιβυεσ ησαν εισ δυναµιν πολλην εισ θαρσοσ 
εισ ιππεισ εισ πληθοσ σφοδρα και εν τω πεποιθεναι σε επι κυριον παρεδωκεν εισ τασ χειρασ σου9οτι οι 
οφθαλµοι κυριου επιβλεπουσιν εν παση τη γη κατισχυσαι εν παση καρδια πληρει προσ αυτον ηγνοηκασ επι 
τουτω απο του νυν εσται µετα σου πολεµοσ10και εθυµωθη ασα τω προφητη και παρεθετο αυτον εισ φυλακην 
οτι ωργισθη επι τουτω και ελυµηνατο ασα εν τω λαω εν τω καιρω εκεινω11και ιδου οι λογοι ασα οι πρωτοι και 
οι εσχατοι γεγραµµενοι εν βιβλιω βασιλεων ιουδα και ισραηλ12και εµαλακισθη ασα εν τω ενατω και 
τριακοστω ετει τησ βασιλειασ αυτου τουσ ποδασ εωσ σφοδρα εµαλακισθη και εν τη µαλακια αυτου ουκ 
εζητησεν κυριον αλλα τουσ ιατρουσ13και εκοιµηθη ασα µετα των πατερων αυτου και ετελευτησεν εν τω 
ενατω και τριακοστω ετει τησ βασιλειασ αυτου14και εθαψαν αυτον εν τω µνηµατι ω ωρυξεν εαυτω εν πολει 
δαυιδ και εκοιµισαν αυτον επι τησ κλινησ και επλησαν αρωµατων και γενη µυρων µυρεψων και εποιησαν 
αυτω εκφοραν µεγαλην εωσ σφοδρα

Chapter 17
1και εβασιλευσεν ιωσαφατ υιοσ αυτου αντ′ αυτου και κατισχυσεν ιωσαφατ επι τον ισραηλ2και εδωκεν 
δυναµιν εν πασαισ ταισ πολεσιν ιουδα ταισ οχυραισ και κατεστησεν ηγουµενουσ εν πασαισ ταισ πολεσιν 
ιουδα και εν πολεσιν εφραιµ ασ προκατελαβετο ασα ο πατηρ αυτου3και εγενετο κυριοσ µετα ιωσαφατ οτι 
επορευθη εν οδοισ του πατροσ αυτου ταισ πρωταισ και ουκ εξεζητησεν τα ειδωλα4αλλα κυριον τον θεον του 
πατροσ αυτου εξεζητησεν και εν ταισ εντολαισ του πατροσ αυτου επορευθη και ουχ ωσ του ισραηλ τα 
εργα5και κατηυθυνεν κυριοσ την βασιλειαν εν χειρι αυτου και εδωκεν πασ ιουδα δωρα τω ιωσαφατ και 
εγενετο αυτω πλουτοσ και δοξα πολλη6και υψωθη καρδια αυτου εν οδω κυριου και ετι εξηρεν τα υψηλα και 
τα αλση απο τησ γησ ιουδα7και εν τω τριτω ετει τησ βασιλειασ αυτου απεστειλεν τουσ ηγουµενουσ αυτου και 
τουσ υιουσ των δυνατων τον αβδιαν και ζαχαριαν και ναθαναηλ και µιχαιαν διδασκειν εν πολεσιν ιουδα8και 
µετ′ αυτων οι λευιται σαµουιασ και ναθανιασ και ζαβδιασ και ασιηλ και σεµιραµωθ και ιωναθαν και 
αδωνιασ και τωβιασ οι λευιται και µετ′ αυτων ελισαµα και ιωραµ οι ιερεισ9και εδιδασκον εν ιουδα και µετ′ 
αυτων βυβλοσ νοµου κυριου και διηλθον εν ταισ πολεσιν ιουδα και εδιδασκον τον λαον10και εγενετο 
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εκστασισ κυριου επι πασαισ ταισ βασιλειαισ τησ γησ ταισ κυκλω ιουδα και ουκ επολεµουν προσ 
ιωσαφατ11και απο των αλλοφυλων εφερον τω ιωσαφατ δωρα και αργυριον και δοµατα και οι αραβεσ εφερον 
αυτω κριουσ προβατων επτακισχιλιουσ επτακοσιουσ12και ην ιωσαφατ πορευοµενοσ µειζων εωσ εισ υψοσ και 
ωκοδοµησεν οικησεισ εν τη ιουδαια και πολεισ οχυρασ13και εργα πολλα εγενετο αυτω εν τη ιουδαια και 
ανδρεσ πολεµισται δυνατοι ισχυοντεσ εν ιερουσαληµ14και ουτοσ αριθµοσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων 
τω ιουδα χιλιαρχοι εδνασ ο αρχων και µετ′ αυτου υιοι δυνατοι δυναµεωσ τριακοσιαι χιλιαδεσ15και µετ′ 
αυτον ιωαναν ο ηγουµενοσ και µετ′ αυτου διακοσιαι ογδοηκοντα χιλιαδεσ16και µετ′ αυτον αµασιασ ο του 
ζαχρι ο προθυµουµενοσ τω κυριω και µετ′ αυτου διακοσιαι χιλιαδεσ δυνατοι δυναµεωσ17και εκ του βενιαµιν 
δυνατοσ δυναµεωσ ελιαδα και µετ′ αυτου τοξοται και πελτασται διακοσιαι χιλιαδεσ18και µετ′ αυτον ιωζαβαδ 
και µετ′ αυτου εκατον ογδοηκοντα χιλιαδεσ δυνατοι πολεµου19ουτοι οι λειτουργουντεσ τω βασιλει εκτοσ ων 
εδωκεν ο βασιλευσ εν ταισ πολεσιν ταισ οχυραισ εν παση τη ιουδαια

Chapter 18
1και εγενηθη τω ιωσαφατ ετι πλουτοσ και δοξα πολλη και επεγαµβρευσατο εν οικω αχααβ2και κατεβη δια 
τελουσ ετων προσ αχααβ εισ σαµαρειαν και εθυσεν αυτω αχααβ προβατα και µοσχουσ πολλουσ και τω λαω 
τω µετ′ αυτου και ηπατα αυτον του συναναβηναι µετ′ αυτου εισ ραµωθ τησ γαλααδιτιδοσ3και ειπεν αχααβ 
βασιλευσ ισραηλ προσ ιωσαφατ βασιλεα ιουδα πορευση µετ′ εµου εισ ραµωθ τησ γαλααδιτιδοσ και ειπεν 
αυτω ωσ εγω ουτωσ και συ ωσ ο λαοσ σου και ο λαοσ µου µετα σου εισ πολεµον4και ειπεν ιωσαφατ προσ 
βασιλεα ισραηλ ζητησον δη σηµερον τον κυριον5και συνηγαγεν ο βασιλευσ ισραηλ τουσ προφητασ 
τετρακοσιουσ ανδρασ και ειπεν αυτοισ ει πορευθω εισ ραµωθ γαλααδ εισ πολεµον η επισχω και ειπαν 
αναβαινε και δωσει ο θεοσ εισ τασ χειρασ του βασιλεωσ6και ειπεν ιωσαφατ ουκ εστιν ωδε προφητησ του 
κυριου ετι και επιζητησοµεν παρ′ αυτου7και ειπεν βασιλευσ ισραηλ προσ ιωσαφατ ετι ανηρ εισ του ζητησαι 
τον κυριον δι′ αυτου και εγω εµισησα αυτον οτι ουκ εστιν προφητευων περι εµου εισ αγαθα οτι πασαι αι 
ηµεραι αυτου εισ κακα ουτοσ µιχαιασ υιοσ ιεµλα και ειπεν ιωσαφατ µη λαλειτω ο βασιλευσ ουτωσ8και 
εκαλεσεν ο βασιλευσ ισραηλ ευνουχον ενα και ειπεν ταχοσ µιχαιαν υιον ιεµλα9και βασιλευσ ισραηλ και 
ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα καθηµενοι εκαστοσ επι θρονου αυτου και ενδεδυµενοι στολασ καθηµενοι εν τω 
ευρυχωρω θυρασ πυλησ σαµαρειασ και παντεσ οι προφηται επροφητευον εναντιον αυτων10και εποιησεν 
εαυτω σεδεκιασ υιοσ χανανα κερατα σιδηρα και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ εν τουτοισ κερατιεισ την συριαν εωσ 
αν συντελεσθη11και παντεσ οι προφηται επροφητευον ουτωσ λεγοντεσ αναβαινε εισ ραµωθ γαλααδ και 
ευοδωθηση και δωσει κυριοσ εισ χειρασ του βασιλεωσ12και ο αγγελοσ ο πορευθεισ του καλεσαι τον µιχαιαν 
ελαλησεν αυτω λεγων ιδου ελαλησαν οι προφηται εν στοµατι ενι αγαθα περι του βασιλεωσ και εστωσαν δη οι 
λογοι σου ωσ ενοσ αυτων και λαλησεισ αγαθα13και ειπεν µιχαιασ ζη κυριοσ οτι ο εαν ειπη ο θεοσ προσ µε 
αυτο λαλησω14και ηλθεν προσ τον βασιλεα και ειπεν αυτω ο βασιλευσ µιχαια ει πορευθω εισ ραµωθ γαλααδ 
εισ πολεµον η επισχω και ειπεν αναβαινε και ευοδωσεισ και δοθησονται εισ χειρασ υµων15και ειπεν αυτω ο 
βασιλευσ ποσακισ ορκιζω σε ινα µη λαλησησ προσ µε πλην αληθειαν εν ονοµατι κυριου16και ειπεν ειδον τον 
ισραηλ διεσπαρµενουσ εν τοισ ορεσιν ωσ προβατα οισ ουκ εστιν ποιµην και ειπεν κυριοσ ουκ εχουσιν 
ηγουµενον αναστρεφετωσαν εκαστοσ εισ τον οικον αυτου εν ειρηνη17και ειπεν ο βασιλευσ ισραηλ προσ 
ιωσαφατ ουκ ειπα σοι οτι ου προφητευει περι εµου αγαθα αλλ′ η κακα18και ειπεν ουχ ουτωσ ακουσατε λογον 
κυριου ειδον τον κυριον καθηµενον επι θρονου αυτου και πασα δυναµισ του ουρανου ειστηκει εκ δεξιων 
αυτου και εξ αριστερων αυτου19και ειπεν κυριοσ τισ απατησει τον αχααβ βασιλεα ισραηλ και αναβησεται 
και πεσειται εν ραµωθ γαλααδ και ειπεν ουτοσ ουτωσ και ουτοσ ειπεν ουτωσ20και εξηλθεν το πνευµα και εστη 
ενωπιον κυριου και ειπεν εγω απατησω αυτον και ειπεν κυριοσ εν τινι21και ειπεν εξελευσοµαι και εσοµαι 
πνευµα ψευδεσ εν στοµατι παντων των προφητων αυτου και ειπεν απατησεισ και δυνηση εξελθε και ποιησον 
ουτωσ22και νυν ιδου εδωκεν κυριοσ πνευµα ψευδεσ εν στοµατι παντων των προφητων σου τουτων και κυριοσ 
ελαλησεν επι σε κακα23και ηγγισεν σεδεκιασ υιοσ χανανα και επαταξεν τον µιχαιαν επι την σιαγονα και 
ειπεν αυτω ποια τη οδω παρηλθεν πνευµα κυριου παρ′ εµου του λαλησαι προσ σε24και ειπεν µιχαιασ ιδου 
οψη εν τη ηµερα εκεινη εν η εισελευση ταµιειον εκ ταµιειου του κατακρυβηναι25και ειπεν βασιλευσ ισραηλ 
λαβετε τον µιχαιαν και αποστρεψατε προσ εµηρ αρχοντα τησ πολεωσ και προσ ιωασ αρχοντα υιον του 
βασιλεωσ26και ερεισ ουτωσ ειπεν ο βασιλευσ αποθεσθε τουτον εισ οικον φυλακησ και εσθιετω αρτον θλιψεωσ 
και υδωρ θλιψεωσ εωσ του επιστρεψαι µε εν ειρηνη27και ειπεν µιχαιασ εαν επιστρεφων επιστρεψησ εν ειρηνη 
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ουκ ελαλησεν κυριοσ εν εµοι ακουσατε λαοι παντεσ28και ανεβη βασιλευσ ισραηλ και ιωσαφατ βασιλευσ 
ιουδα εισ ραµωθ γαλααδ29και ειπεν βασιλευσ ισραηλ προσ ιωσαφατ κατακαλυψοµαι και εισελευσοµαι εισ 
τον πολεµον και συ ενδυσαι τον ιµατισµον µου και συνεκαλυψατο βασιλευσ ισραηλ και εισηλθεν εισ τον 
πολεµον30και βασιλευσ συριασ ενετειλατο τοισ αρχουσιν των αρµατων τοισ µετ′ αυτου λεγων µη πολεµειτε 
τον µικρον και τον µεγαν αλλ′ η τον βασιλεα ισραηλ µονον31και εγενετο ωσ ειδον οι αρχοντεσ των αρµατων 
τον ιωσαφατ και αυτοι ειπαν βασιλευσ ισραηλ εστιν και εκυκλωσαν αυτον του πολεµειν και εβοησεν 
ιωσαφατ και κυριοσ εσωσεν αυτον και απεστρεψεν αυτουσ ο θεοσ απ′ αυτου32και εγενετο ωσ ειδον οι 
αρχοντεσ των αρµατων οτι ουκ ην βασιλευσ ισραηλ και απεστρεψαν απ′ αυτου33και ανηρ ενετεινεν τοξον 
ευστοχωσ και επαταξεν τον βασιλεα ισραηλ ανα µεσον του πνευµονοσ και ανα µεσον του θωρακοσ και ειπεν 
τω ηνιοχω επιστρεφε την χειρα σου και εξαγαγε µε εκ του πολεµου οτι επονεσα34και ετροπωθη ο πολεµοσ εν τη 
ηµερα εκεινη και ο βασιλευσ ισραηλ ην εστηκωσ επι του αρµατοσ εωσ εσπερασ εξ εναντιασ συριασ και 
απεθανεν δυνοντοσ του ηλιου

Chapter 19
1και απεστρεψεν ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα εισ τον οικον αυτου εν ειρηνη εισ ιερουσαληµ2και εξηλθεν εισ 
απαντησιν αυτου ιου ο του ανανι ο προφητησ και ειπεν αυτω βασιλευ ιωσαφατ ει αµαρτωλω συ βοηθεισ η 
µισουµενω υπο κυριου φιλιαζεισ δια τουτο εγενετο επι σε οργη παρα κυριου3αλλ′ η λογοι αγαθοι ηυρεθησαν 
εν σοι οτι εξηρασ τα αλση απο τησ γησ ιουδα και κατηυθυνασ την καρδιαν σου εκζητησαι τον κυριον4και 
κατωκησεν ιωσαφατ εν ιερουσαληµ και παλιν εξηλθεν εισ τον λαον απο βηρσαβεε εωσ ορουσ εφραιµ και 
επεστρεψεν αυτουσ επι κυριον θεον των πατερων αυτων5και κατεστησεν κριτασ εν πασαισ ταισ πολεσιν 
ιουδα ταισ οχυραισ εν πολει και πολει6και ειπεν τοισ κριταισ ιδετε τι υµεισ ποιειτε οτι ουκ ανθρωπω υµεισ 
κρινετε αλλ′ η τω κυριω και µεθ′ υµων λογοι τησ κρισεωσ7και νυν γενεσθω φοβοσ κυριου εφ′ υµασ και 
φυλασσετε και ποιησετε οτι ουκ εστιν µετα κυριου θεου ηµων αδικια ουδε θαυµασαι προσωπον ουδε λαβειν 
δωρα8και γαρ εν ιερουσαληµ κατεστησεν ιωσαφατ των ιερεων και των λευιτων και των πατριαρχων ισραηλ 
εισ κρισιν κυριου και κρινειν τουσ κατοικουντασ εν ιερουσαληµ9και ενετειλατο προσ αυτουσ λεγων ουτωσ 
ποιησετε εν φοβω κυριου εν αληθεια και εν πληρει καρδια10πασ ανηρ κρισιν την ελθουσαν εφ′ υµασ των 
αδελφων υµων των κατοικουντων εν ταισ πολεσιν αυτων ανα µεσον αιµατοσ αιµα και ανα µεσον 
προσταγµατοσ και εντολησ και δικαιωµατα και κριµατα και διαστελεισθε αυτοισ και ουχ αµαρτησονται τω 
κυριω και ουκ εσται εφ′ υµασ οργη και επι τουσ αδελφουσ υµων ουτωσ ποιησετε και ουχ αµαρτησεσθε11και 
ιδου αµαριασ ο ιερευσ ηγουµενοσ εφ′ υµασ εισ παν λογον κυριου και ζαβδιασ υιοσ ισµαηλ ο ηγουµενοσ εισ 
οικον ιουδα προσ παν λογον βασιλεωσ και οι γραµµατεισ και οι λευιται προ προσωπου υµων ισχυσατε και 
ποιησατε και εσται κυριοσ µετα του αγαθου

Chapter 20
1και µετα ταυτα ηλθον οι υιοι µωαβ και οι υιοι αµµων και µετ′ αυτων εκ των µιναιων προσ ιωσαφατ εισ 
πολεµον2και ηλθον και υπεδειξαν τω ιωσαφατ λεγοντεσ ηκει επι σε πληθοσ πολυ εκ περαν τησ θαλασσησ απο 
συριασ και ιδου εισιν εν ασασανθαµαρ αυτη εστιν ενγαδδι3και εφοβηθη και εδωκεν ιωσαφατ το προσωπον 
αυτου εκζητησαι τον κυριον και εκηρυξεν νηστειαν εν παντι ιουδα4και συνηχθη ιουδασ εκζητησαι τον 
κυριον και απο πασων των πολεων ιουδα ηλθον ζητησαι τον κυριον5και ανεστη ιωσαφατ εν εκκλησια ιουδα 
εν ιερουσαληµ εν οικω κυριου κατα προσωπον τησ αυλησ τησ καινησ6και ειπεν κυριε ο θεοσ των πατερων 
ηµων ουχι συ ει θεοσ εν ουρανω και συ κυριευεισ πασων των βασιλειων των εθνων και εν τη χειρι σου ισχυσ 
δυναστειασ και ουκ εστιν προσ σε αντιστηναι7ουχι συ ει ο κυριοσ ο εξολεθρευσασ τουσ κατοικουντασ την 
γην ταυτην απο προσωπου του λαου σου ισραηλ και εδωκασ αυτην σπερµατι αβρααµ τω ηγαπηµενω σου εισ 
τον αιωνα8και κατωκησαν εν αυτη και ωκοδοµησαν εν αυτη αγιασµα τω ονοµατι σου λεγοντεσ9εαν επελθη 
εφ′ ηµασ κακα ροµφαια κρισισ θανατοσ λιµοσ στησοµεθα εναντιον του οικου τουτου και εναντιον σου οτι το 
ονοµα σου επι τω οικω τουτω και βοησοµεθα προσ σε απο τησ θλιψεωσ και ακουση και σωσεισ10και νυν ιδου 
υιοι αµµων και µωαβ και οροσ σηιρ εισ ουσ ουκ εδωκασ τω ισραηλ διελθειν δι′ αυτων εξελθοντων αυτων εκ 
γησ αιγυπτου οτι εξεκλιναν απ′ αυτων και ουκ εξωλεθρευσαν αυτουσ11και νυν ιδου αυτοι επιχειρουσιν εφ′ 
ηµασ εξελθειν εκβαλειν ηµασ απο τησ κληρονοµιασ ηµων ησ εδωκασ ηµιν12κυριε ο θεοσ ηµων ου κρινεισ εν 
αυτοισ οτι ουκ εστιν ηµιν ισχυσ του αντιστηναι προσ το πληθοσ το πολυ τουτο το ελθον εφ′ ηµασ και ουκ 
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οιδαµεν τι ποιησωµεν αυτοισ αλλ′ η επι σοι οι οφθαλµοι ηµων13και πασ ιουδασ εστηκωσ εναντι κυριου και τα 
παιδια αυτων και αι γυναικεσ14και τω οζιηλ τω του ζαχαριου των υιων βαναιου των υιων ελεηλ του 
µανθανιου του λευιτου απο των υιων ασαφ εγενετο επ′ αυτον πνευµα κυριου εν τη εκκλησια15και ειπεν 
ακουσατε πασ ιουδα και οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ και ο βασιλευσ ιωσαφατ ταδε λεγει κυριοσ υµιν αυτοισ 
µη φοβεισθε µηδε πτοηθητε απο προσωπου του οχλου του πολλου τουτου οτι ουχ υµιν εστιν η παραταξισ αλλ′ 
η τω θεω16αυριον καταβητε επ′ αυτουσ ιδου αναβαινουσιν κατα την αναβασιν ασασ και ευρησετε αυτουσ επ′ 
ακρου ποταµου τησ ερηµου ιεριηλ17ουχ υµιν εστιν πολεµησαι ταυτα συνετε και ιδετε την σωτηριαν κυριου 
µεθ′ υµων ιουδα και ιερουσαληµ µη φοβεισθε µηδε πτοηθητε αυριον εξελθειν εισ απαντησιν αυτοισ και 
κυριοσ µεθ′ υµων18και κυψασ ιωσαφατ επι προσωπον αυτου και πασ ιουδα και οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ 
επεσαν εναντι κυριου προσκυνησαι κυριω19και ανεστησαν οι λευιται απο των υιων κααθ και απο των υιων 
κορε αινειν κυριω θεω ισραηλ εν φωνη µεγαλη εισ υψοσ20και ωρθρισαν πρωι και εξηλθον εισ την ερηµον 
θεκωε και εν τω εξελθειν εστη ιωσαφατ και εβοησεν και ειπεν ακουσατε µου ιουδα και οι κατοικουντεσ εν 
ιερουσαληµ εµπιστευσατε εν κυριω θεω υµων και εµπιστευθησεσθε εµπιστευσατε εν προφητη αυτου και 
ευοδωθησεσθε21και εβουλευσατο µετα του λαου και εστησεν ψαλτωδουσ και αινουντασ εξοµολογεισθαι και 
αινειν τα αγια εν τω εξελθειν εµπροσθεν τησ δυναµεωσ και ελεγον εξοµολογεισθε τω κυριω οτι εισ τον αιωνα 
το ελεοσ αυτου22και εν τω αρξασθαι τησ αινεσεωσ αυτου τησ εξοµολογησεωσ εδωκεν κυριοσ πολεµειν τουσ 
υιουσ αµµων επι µωαβ και οροσ σηιρ τουσ εξελθοντασ επι ιουδαν και ετροπωθησαν23και ανεστησαν οι υιοι 
αµµων και µωαβ επι τουσ κατοικουντασ οροσ σηιρ εξολεθρευσαι και εκτριψαι και ωσ συνετελεσαν τουσ 
κατοικουντασ σηιρ ανεστησαν εισ αλληλουσ του εξολεθρευθηναι24και ιουδασ ηλθεν επι την σκοπιαν τησ 
ερηµου και επεβλεψεν και ειδεν το πληθοσ και ιδου παντεσ νεκροι πεπτωκοτεσ επι τησ γησ ουκ ην 
σωζοµενοσ25και ηλθεν ιωσαφατ και ο λαοσ αυτου σκυλευσαι τα σκυλα αυτων και ευρον κτηνη πολλα και 
αποσκευην και σκυλα και σκευη επιθυµητα και εσκυλευσαν εαυτοισ και εγενοντο ηµεραι τρεισ σκυλευοντων 
αυτων τα σκυλα οτι πολλα ην26και τη ηµερα τη τεταρτη επισυνηχθησαν εισ τον αυλωνα τησ ευλογιασ εκει 
γαρ ηυλογησαν τον κυριον δια τουτο εκαλεσαν το ονοµα του τοπου εκεινου κοιλασ ευλογιασ εωσ τησ ηµερασ 
ταυτησ27και επεστρεψεν πασ ανηρ ιουδα εισ ιερουσαληµ και ιωσαφατ ηγουµενοσ αυτων εν ευφροσυνη 
µεγαλη οτι ευφρανεν αυτουσ κυριοσ απο των εχθρων αυτων28και εισηλθον εισ ιερουσαληµ εν ναβλαισ και εν 
κινυραισ και εν σαλπιγξιν εισ οικον κυριου29και εγενετο εκστασισ κυριου επι πασασ τασ βασιλειασ τησ γησ 
εν τω ακουσαι αυτουσ οτι επολεµησεν κυριοσ προσ τουσ υπεναντιουσ ισραηλ30και ειρηνευσεν η βασιλεια 
ιωσαφατ και κατεπαυσεν αυτω ο θεοσ αυτου κυκλοθεν31και εβασιλευσεν ιωσαφατ επι τον ιουδαν ετων 
τριακοντα πεντε εν τω βασιλευσαι αυτον και εικοσι πεντε ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι 
αυτου αζουβα θυγατηρ σαλι32και επορευθη εν ταισ οδοισ του πατροσ αυτου ασα και ουκ εξεκλινεν του 
ποιησαι το ευθεσ ενωπιον κυριου33αλλα τα υψηλα ετι υπηρχεν και ετι ο λαοσ ου κατευθυνεν την καρδιαν 
προσ κυριον θεον των πατερων αυτων34και οι λοιποι λογοι ιωσαφατ οι πρωτοι και οι εσχατοι ιδου γεγραµµενοι 
εν λογοισ ιου του ανανι οσ κατεγραψεν βιβλιον βασιλεων ισραηλ35και µετα ταυτα εκοινωνησεν ιωσαφατ 
βασιλευσ ιουδα προσ οχοζιαν βασιλεα ισραηλ και ουτοσ ηνοµησεν36εν τω ποιησαι και πορευθηναι προσ 
αυτον του ποιησαι πλοια του πορευθηναι εισ θαρσισ και εποιησεν πλοια εν γασιωνγαβερ37και επροφητευσεν 
ελιεζερ ο του δωδια απο µαρισησ επι ιωσαφατ λεγων ωσ εφιλιασασ τω οχοζια εθραυσεν κυριοσ το εργον σου 
και συνετριβη τα πλοια σου και ουκ εδυνασθη του πορευθηναι εισ θαρσισ

Chapter 21
1και εκοιµηθη ιωσαφατ µετα των πατερων αυτου και εταφη παρα τοισ πατρασιν αυτου εν πολει δαυιδ και 
εβασιλευσεν ιωραµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου2και αυτω αδελφοι υιοι ιωσαφατ εξ αζαριασ και ιιηλ και ζαχαριασ 
και αζαριασ και µιχαηλ και σαφατιασ παντεσ ουτοι υιοι ιωσαφατ βασιλεωσ ιουδα3και εδωκεν αυτοισ ο 
πατηρ αυτων δοµατα πολλα αργυριον και χρυσιον και οπλα µετα πολεων τετειχισµενων εν ιουδα και την 
βασιλειαν εδωκεν τω ιωραµ οτι ουτοσ ο πρωτοτοκοσ4και ανεστη ιωραµ επι την βασιλειαν αυτου και 
εκραταιωθη και απεκτεινεν παντασ τουσ αδελφουσ αυτου εν ροµφαια και απο των αρχοντων ισραηλ5οντοσ 
αυτου τριακοντα και δυο ετων κατεστη ιωραµ επι την βασιλειαν αυτου και οκτω ετη εβασιλευσεν εν 
ιερουσαληµ6και επορευθη εν οδω βασιλεων ισραηλ ωσ εποιησεν οικοσ αχααβ οτι θυγατηρ αχααβ ην αυτου 
γυνη και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου7και ουκ εβουλετο κυριοσ εξολεθρευσαι τον οικον δαυιδ δια 
την διαθηκην ην διεθετο τω δαυιδ και ωσ ειπεν αυτω δουναι αυτω λυχνον και τοισ υιοισ αυτου πασασ τασ 
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ηµερασ8εν ταισ ηµεραισ εκειναισ απεστη εδωµ απο του ιουδα και εβασιλευσαν εφ′ εαυτουσ βασιλεα9και 
ωχετο ιωραµ µετα των αρχοντων και πασα η ιπποσ µετ′ αυτου και εγενετο και ηγερθη νυκτοσ και επαταξεν 
εδωµ τον κυκλουντα αυτον και τουσ αρχοντασ των αρµατων και εφυγεν ο λαοσ εισ τα σκηνωµατα αυτων10και 
απεστη απο ιουδα εδωµ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ τοτε απεστη λοµνα εν τω καιρω εκεινω απο χειροσ αυτου οτι 
εγκατελιπεν κυριον θεον των πατερων αυτου11και γαρ αυτοσ εποιησεν υψηλα εν πολεσιν ιουδα και 
εξεπορνευσεν τουσ κατοικουντασ εν ιερουσαληµ και απεπλανησεν τον ιουδαν12και ηλθεν αυτω εγγραφη 
παρα ηλιου του προφητου λεγων ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ δαυιδ του πατροσ σου ανθ′ ων ουκ επορευθησ εν 
οδω ιωσαφατ του πατροσ σου και εν οδοισ ασα βασιλεωσ ιουδα13και επορευθησ εν οδοισ βασιλεων ισραηλ 
και εξεπορνευσασ τον ιουδαν και τουσ κατοικουντασ εν ιερουσαληµ ωσ εξεπορνευσεν οικοσ αχααβ και τουσ 
αδελφουσ σου υιουσ του πατροσ σου τουσ αγαθουσ υπερ σε απεκτεινασ14ιδου κυριοσ παταξει σε πληγην 
µεγαλην εν τω λαω σου και εν τοισ υιοισ σου και εν γυναιξιν σου και εν παση τη αποσκευη σου15και συ εν 
µαλακια πονηρα εν νοσω κοιλιασ εωσ ου εξελθη η κοιλια σου µετα τησ µαλακιασ εξ ηµερων εισ ηµερασ16και 
επηγειρεν κυριοσ επι ιωραµ τουσ αλλοφυλουσ και τουσ αραβασ και τουσ οµορουσ των αιθιοπων17και 
ανεβησαν επι ιουδαν και κατεδυναστευον και απεστρεψαν πασαν την αποσκευην ην ευρον εν οικω του 
βασιλεωσ και τουσ υιουσ αυτου και τασ θυγατερασ αυτου και ου κατελειφθη αυτω υιοσ αλλ′ η οχοζιασ ο 
µικροτατοσ των υιων αυτου18και µετα ταυτα παντα επαταξεν αυτον κυριοσ εισ την κοιλιαν µαλακια εν η ουκ 
εστιν ιατρεια19και εγενετο εξ ηµερων εισ ηµερασ και ωσ ηλθεν καιροσ των ηµερων ηµερασ δυο εξηλθεν η 
κοιλια αυτου µετα τησ νοσου και απεθανεν εν µαλακια πονηρα και ουκ εποιησεν ο λαοσ αυτου εκφοραν 
καθωσ εκφοραν πατερων αυτου20ην τριακοντα και δυο ετων οτε εβασιλευσεν και οκτω ετη εβασιλευσεν εν 
ιερουσαληµ και επορευθη εν ουκ επαινω και εταφη εν πολει δαυιδ και ουκ εν ταφοισ των βασιλεων

Chapter 22
1και εβασιλευσαν οι κατοικουντεσ εν ιερουσαληµ τον οχοζιαν υιον αυτου τον µικρον αντ′ αυτου οτι παντασ 
τουσ πρεσβυτερουσ απεκτεινεν το ληστηριον το επελθον επ′ αυτουσ οι αραβεσ και οι αλιµαζονεισ και 
εβασιλευσεν οχοζιασ υιοσ ιωραµ βασιλεωσ ιουδα2ων εικοσι ετων οχοζιασ εβασιλευσεν και ενιαυτον ενα 
εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου γοθολια θυγατηρ αµβρι3και ουτοσ επορευθη εν οδω 
οικου αχααβ οτι µητηρ αυτου ην συµβουλοσ του αµαρτανειν4και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου ωσ 
οικοσ αχααβ οτι αυτοι ησαν αυτω µετα το αποθανειν τον πατερα αυτου συµβουλοι του εξολεθρευσαι 
αυτον5και εν ταισ βουλαισ αυτων επορευθη και επορευθη µετα ιωραµ υιου αχααβ εισ πολεµον επι αζαηλ 
βασιλεα συριασ εισ ραµα γαλααδ και επαταξαν οι τοξοται τον ιωραµ6και επεστρεψεν ιωραµ του ιατρευθηναι 
εισ ιεζραελ απο των πληγων ων επαταξαν αυτον οι συροι εν ραµα εν τω πολεµειν αυτον προσ αζαηλ βασιλεα 
συριασ και οχοζιασ υιοσ ιωραµ βασιλευσ ιουδα κατεβη θεασασθαι τον ιωραµ υιον αχααβ εισ ιεζραελ οτι 
ηρρωστει7και παρα του θεου εγενετο καταστροφη οχοζια ελθειν προσ ιωραµ και εν τω ελθειν αυτον εξηλθεν 
µετ′ αυτου ιωραµ προσ ιου υιον ναµεσσι χριστον κυριου τον οικον αχααβ8και εγενετο ωσ εξεδικησεν ιου τον 
οικον αχααβ και ευρεν τουσ αρχοντασ ιουδα και τουσ αδελφουσ οχοζια λειτουργουντασ τω οχοζια και 
απεκτεινεν αυτουσ9και ειπεν του ζητησαι τον οχοζιαν και κατελαβον αυτον ιατρευοµενον εν σαµαρεια και 
ηγαγον αυτον προσ ιου και απεκτεινεν αυτον και εθαψαν αυτον οτι ειπαν υιοσ ιωσαφατ εστιν οσ εζητησεν 
τον κυριον εν ολη καρδια αυτου και ουκ ην εν οικω οχοζια κατισχυσαι δυναµιν περι τησ βασιλειασ10και 
γοθολια η µητηρ οχοζια ειδεν οτι τεθνηκεν αυτησ ο υιοσ και ηγερθη και απωλεσεν παν το σπερµα τησ 
βασιλειασ εν οικω ιουδα11και ελαβεν ιωσαβεθ η θυγατηρ του βασιλεωσ τον ιωασ υιον οχοζια και εκλεψεν 
αυτον εκ µεσου υιων του βασιλεωσ των θανατουµενων και εδωκεν αυτον και την τροφον αυτου εισ ταµιειον 
των κλινων και εκρυψεν αυτον ιωσαβεθ θυγατηρ του βασιλεωσ ιωραµ αδελφη οχοζιου γυνη ιωδαε του ιερεωσ 
και εκρυψεν αυτον απο προσωπου γοθολιασ και ουκ απεκτεινεν αυτον12και ην µετ′ αυτησ εν οικω του θεου 
κατακεκρυµµενοσ εξ ετη και γοθολια εβασιλευσεν επι τησ γησ

Chapter 23
1και εν τω ετει τω εβδοµω εκραταιωσεν ιωδαε και ελαβεν τουσ εκατονταρχουσ τον αζαριαν υιον ιωραµ και 
τον ισµαηλ υιον ιωαναν και τον αζαριαν υιον ωβηδ και τον µαασαιαν υιον αδαια και τον ελισαφαν υιον 
ζαχαρια µετ′ αυτου εισ οικον2και εκυκλωσαν τον ιουδαν και συνηγαγον τουσ λευιτασ εκ πασων των πολεων 
ιουδα και αρχοντασ πατριων του ισραηλ και ηλθον εισ ιερουσαληµ3και διεθεντο πασα εκκλησια ιουδα 

http://spindleworks.com/septuagint/2Chronicles.htm (15 of 28) [23/08/2004 04:54:08 p.m.]



2Chronicles - Septuagint

διαθηκην εν οικω του θεου µετα του βασιλεωσ και εδειξεν αυτοισ τον υιον του βασιλεωσ και ειπεν αυτοισ 
ιδου ο υιοσ του βασιλεωσ βασιλευσατω καθωσ ελαλησεν κυριοσ επι τον οικον δαυιδ4νυν ο λογοσ ουτοσ ον 
ποιησετε το τριτον εξ υµων εισπορευεσθωσαν το σαββατον των ιερεων και των λευιτων και εισ τασ πυλασ των 
εισοδων5και το τριτον εν οικω του βασιλεωσ και το τριτον εν τη πυλη τη µεση και πασ ο λαοσ εν αυλαισ 
οικου κυριου6και µη εισελθετω εισ οικον κυριου εαν µη οι ιερεισ και οι λευιται και οι λειτουργουντεσ των 
λευιτων αυτοι εισελευσονται οτι αγιοι εισιν και πασ ο λαοσ φυλασσετω φυλακασ κυριου7και κυκλωσουσιν οι 
λευιται τον βασιλεα κυκλω ανδροσ σκευοσ εν χειρι αυτου και ο εισπορευοµενοσ εισ τον οικον αποθανειται 
και εσονται µετα του βασιλεωσ εισπορευοµενου και εκπορευοµενου8και εποιησαν οι λευιται και πασ ιουδα 
κατα παντα οσα ενετειλατο ιωδαε ο ιερευσ και ελαβον εκαστοσ τουσ ανδρασ αυτου απ′ αρχησ του σαββατου 
εωσ εξοδου του σαββατου οτι ου κατελυσεν ιωδαε τασ εφηµεριασ9και εδωκεν τασ µαχαιρασ και τουσ 
θυρεουσ και τα οπλα α ην του βασιλεωσ δαυιδ εν οικω του θεου10και εστησεν παντα τον λαον εκαστον εν 
τοισ οπλοισ αυτου απο τησ ωµιασ του οικου τησ δεξιασ εωσ τησ ωµιασ τησ αριστερασ του θυσιαστηριου και 
του οικου επι τον βασιλεα κυκλω11και εξηγαγεν τον υιον του βασιλεωσ και εδωκεν επ′ αυτον το βασιλειον και 
τα µαρτυρια και εβασιλευσαν και εχρισαν αυτον ιωδαε και οι υιοι αυτου και ειπαν ζητω ο βασιλευσ12και 
ηκουσεν γοθολια την φωνην του λαου των τρεχοντων και εξοµολογουµενων και αινουντων τον βασιλεα και 
εισηλθεν προσ τον βασιλεα εισ οικον κυριου13και ειδεν και ιδου ο βασιλευσ επι τησ στασεωσ αυτου και επι 
τησ εισοδου οι αρχοντεσ και αι σαλπιγγεσ περι τον βασιλεα και πασ ο λαοσ ηυφρανθη και εσαλπισαν εν ταισ 
σαλπιγξιν και οι αδοντεσ εν τοισ οργανοισ ωδοι και υµνουντεσ αινον και διερρηξεν γοθολια την στολην 
αυτησ και εβοησεν και ειπεν επιτιθεµενοι επιτιθεσθε14και εξηλθεν ιωδαε ο ιερευσ και ενετειλατο ιωδαε ο 
ιερευσ τοισ εκατονταρχοισ και τοισ αρχηγοισ τησ δυναµεωσ και ειπεν αυτοισ εκβαλετε αυτην εκτοσ του 
οικου και εισελθατε οπισω αυτησ και αποθανετω µαχαιρα οτι ειπεν ο ιερευσ µη αποθανετω εν οικω 
κυριου15και εδωκαν αυτη ανεσιν και διηλθεν δια τησ πυλησ των ιππεων του οικου του βασιλεωσ και 
εθανατωσαν αυτην εκει16και διεθετο ιωδαε διαθηκην ανα µεσον αυτου και του λαου και του βασιλεωσ ειναι 
λαον τω κυριω17και εισηλθεν πασ ο λαοσ τησ γησ εισ οικον βααλ και κατεσπασαν αυτον και τα θυσιαστηρια 
και τα ειδωλα αυτου ελεπτυναν και τον µατθαν ιερεα τησ βααλ εθανατωσαν εναντιον των θυσιαστηριων 
αυτου18και ενεχειρησεν ιωδαε ο ιερευσ τα εργα οικου κυριου δια χειροσ ιερεων και λευιτων και ανεστησεν 
τασ εφηµεριασ των ιερεων και των λευιτων ασ διεστειλεν δαυιδ επι τον οικον κυριου και ανενεγκαι 
ολοκαυτωµατα κυριω καθωσ γεγραπται εν νοµω µωυση εν ευφροσυνη και εν ωδαισ δια χειροσ δαυιδ19και 
εστησαν οι πυλωροι επι τασ πυλασ οικου κυριου και ουκ εισελευσεται ακαθαρτοσ εισ παν πραγµα20και 
ελαβεν τουσ πατριαρχασ και τουσ δυνατουσ και τουσ αρχοντασ του λαου και παντα τον λαον τησ γησ και 
ανεβιβασαν τον βασιλεα εισ οικον κυριου και εισηλθεν δια τησ πυλησ τησ εσωτερασ εισ τον οικον του 
βασιλεωσ και εκαθισαν τον βασιλεα επι τον θρονον τησ βασιλειασ21και ηυφρανθη πασ ο λαοσ τησ γησ και η 
πολισ ησυχασεν και την γοθολιαν εθανατωσαν µαχαιρα

Chapter 24
1ων επτα ετων ιωασ εν τω βασιλευσαι αυτον και τεσσαρακοντα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη 
µητρι αυτου σαβια εκ βηρσαβεε2και εποιησεν ιωασ το ευθεσ ενωπιον κυριου πασασ τασ ηµερασ ιωδαε του 
ιερεωσ3και ελαβεν αυτω ιωδαε γυναικασ δυο και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ4και εγενετο µετα ταυτα και 
εγενετο επι καρδιαν ιωασ επισκευασαι τον οικον κυριου5και συνηγαγεν τουσ ιερεισ και τουσ λευιτασ και 
ειπεν αυτοισ εξελθατε εισ τασ πολεισ ιουδα και συναγαγετε απο παντοσ ισραηλ αργυριον κατισχυσαι τον 
οικον κυριου ενιαυτον κατ′ ενιαυτον και σπευσατε λαλησαι και ουκ εσπευσαν οι λευιται6και εκαλεσεν ο 
βασιλευσ ιωασ τον ιωδαε τον αρχοντα και ειπεν αυτω δια τι ουκ επεσκεψω περι των λευιτων του εισενεγκαι 
απο ιουδα και ιερουσαληµ το κεκριµενον υπο µωυση ανθρωπου του θεου οτε εξεκκλησιασεν τον ισραηλ εισ 
την σκηνην του µαρτυριου7οτι γοθολια ην η ανοµοσ και οι υιοι αυτησ κατεσπασαν τον οικον του θεου και 
γαρ τα αγια οικου κυριου εποιησαν ταισ βααλιµ8και ειπεν ο βασιλευσ γενηθητω γλωσσοκοµον και τεθητω εν 
πυλη οικου κυριου εξω9και κηρυξατωσαν εν ιουδα και εν ιερουσαληµ εισενεγκαι κυριω καθωσ ειπεν µωυσησ 
παισ του θεου επι τον ισραηλ εν τη ερηµω10και εδωκαν παντεσ αρχοντεσ και πασ ο λαοσ και εισεφερον και 
ενεβαλλον εισ το γλωσσοκοµον εωσ ου επληρωθη11και εγενετο ωσ εισεφερον το γλωσσοκοµον προσ τουσ 
προστατασ του βασιλεωσ δια χειροσ των λευιτων και ωσ ειδον οτι επλεονασεν το αργυριον και ηλθεν ο 
γραµµατευσ του βασιλεωσ και ο προστατησ του ιερεωσ του µεγαλου και εξεκενωσαν το γλωσσοκοµον και 
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κατεστησαν εισ τον τοπον αυτου ουτωσ εποιουν ηµεραν εξ ηµερασ και συνηγαγον αργυριον πολυ12και 
εδωκεν αυτο ο βασιλευσ και ιωδαε ο ιερευσ τοισ ποιουσιν τα εργα εισ την εργασιαν οικου κυριου και 
εµισθουντο λατοµουσ και τεκτονασ επισκευασαι τον οικον κυριου και χαλκεισ σιδηρου και χαλκου 
επισκευασαι τον οικον κυριου13και εποιουν οι ποιουντεσ τα εργα και ανεβη µηκοσ των εργων εν χερσιν 
αυτων και ανεστησαν τον οικον κυριου επι την στασιν αυτου και ενισχυσαν14και ωσ συνετελεσαν ηνεγκαν 
προσ τον βασιλεα και προσ ιωδαε το καταλοιπον του αργυριου και εποιησαν σκευη εισ οικον κυριου σκευη 
λειτουργικα ολοκαυτωµατων και θυισκασ χρυσασ και αργυρασ και ανηνεγκαν ολοκαυτωσεισ εν οικω κυριου 
δια παντοσ πασασ τασ ηµερασ ιωδαε15και εγηρασεν ιωδαε πληρησ ηµερων και ετελευτησεν ων εκατον και 
τριακοντα ετων εν τω τελευταν αυτον16και εθαψαν αυτον εν πολει δαυιδ µετα των βασιλεων οτι εποιησεν 
αγαθωσυνην µετα ισραηλ και µετα του θεου και του οικου αυτου17και εγενετο µετα την τελευτην ιωδαε 
εισηλθον οι αρχοντεσ ιουδα και προσεκυνησαν τον βασιλεα τοτε επηκουσεν αυτοισ ο βασιλευσ18και 
εγκατελιπον τον κυριον θεον των πατερων αυτων και εδουλευον ταισ ασταρταισ και τοισ ειδωλοισ και εγενετο 
οργη επι ιουδαν και επι ιερουσαληµ εν τη ηµερα ταυτη19και απεστειλεν προσ αυτουσ προφητασ επιστρεψαι 
προσ κυριον και ουκ ηκουσαν και διεµαρτυραντο αυτοισ και ουκ ηκουσαν20και πνευµα θεου ενεδυσεν τον 
αζαριαν τον του ιωδαε τον ιερεα και ανεστη επανω του λαου και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ τι παραπορευεσθε 
τασ εντολασ κυριου και ουκ ευοδωθησεσθε οτι εγκατελιπετε τον κυριον και εγκαταλειψει υµασ21και επεθεντο 
αυτω και ελιθοβολησαν αυτον δι′ εντολησ ιωασ του βασιλεωσ εν αυλη οικου κυριου22και ουκ εµνησθη ιωασ 
του ελεουσ ου εποιησεν µετ′ αυτου ιωδαε ο πατηρ αυτου και εθανατωσεν τον υιον αυτου και ωσ απεθνησκεν 
ειπεν ιδοι κυριοσ και κρινατω23και εγενετο µετα την συντελειαν του ενιαυτου ανεβη επ′ αυτον δυναµισ 
συριασ και ηλθεν επι ιουδαν και επι ιερουσαληµ και κατεφθειραν παντασ τουσ αρχοντασ του λαου εν τω λαω 
και παντα τα σκυλα αυτων απεστειλαν τω βασιλει δαµασκου24οτι εν ολιγοισ ανδρασιν παρεγενετο δυναµισ 
συριασ και ο θεοσ παρεδωκεν εισ τασ χειρασ αυτων δυναµιν πολλην σφοδρα οτι εγκατελιπον κυριον θεον των 
πατερων αυτων και µετα ιωασ εποιησεν κριµατα25και µετα το απελθειν αυτουσ απ′ αυτου εν τω εγκαταλιπειν 
αυτον εν µαλακιαισ µεγαλαισ και επεθεντο αυτω οι παιδεσ αυτου εν αιµασιν υιου ιωδαε του ιερεωσ και 
εθανατωσαν αυτον επι τησ κλινησ αυτου και απεθανεν και εθαψαν αυτον εν πολει δαυιδ και ουκ εθαψαν 
αυτον εν τω ταφω των βασιλεων26και οι επιθεµενοι επ′ αυτον ζαβεδ ο του σαµαθ ο αµµανιτησ και ιωζαβεδ ο 
του σοµαρωθ ο µωαβιτησ27και οι υιοι αυτου παντεσ και προσηλθον αυτω οι πεντε και τα λοιπα ιδου 
γεγραµµενα επι την γραφην των βασιλεων και εβασιλευσεν αµασιασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου

Chapter 25
1ων πεντε και εικοσι ετων εβασιλευσεν αµασιασ και εικοσι εννεα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα 
τη µητρι αυτου ιωαδεν απο ιερουσαληµ2και εποιησεν το ευθεσ ενωπιον κυριου αλλ′ ουκ εν καρδια πληρει3και 
εγενετο ωσ κατεστη η βασιλεια εν χειρι αυτου και εθανατωσεν τουσ παιδασ αυτου τουσ φονευσαντασ τον 
βασιλεα πατερα αυτου4και τουσ υιουσ αυτων ουκ απεκτεινεν κατα την διαθηκην του νοµου κυριου καθωσ 
γεγραπται ωσ ενετειλατο κυριοσ λεγων ουκ αποθανουνται πατερεσ υπερ τεκνων και υιοι ουκ αποθανουνται 
υπερ πατερων αλλ′ η εκαστοσ τη εαυτου αµαρτια αποθανουνται5και συνηγαγεν αµασιασ τον οικον ιουδα και 
ανεστησεν αυτουσ κατ′ οικουσ πατριων αυτων εισ χιλιαρχουσ και εκατονταρχουσ εν παντι ιουδα και 
ιερουσαληµ και ηριθµησεν αυτουσ απο εικοσαετουσ και επανω και ευρεν αυτουσ τριακοσιασ χιλιαδασ 
δυνατουσ εξελθειν εισ πολεµον κρατουντασ δορυ και θυρεον6και εµισθωσατο απο ισραηλ εκατον χιλιαδασ 
δυνατουσ ισχυι εκατον ταλαντων αργυριου7και ανθρωποσ του θεου ηλθεν προσ αυτον λεγων βασιλευ ου 
πορευσεται µετα σου δυναµισ ισραηλ οτι ουκ εστιν κυριοσ µετα ισραηλ παντων των υιων εφραιµ8οτι εαν 
υπολαβησ κατισχυσαι εν τουτοισ και τροπωσεται σε κυριοσ εναντιον των εχθρων οτι εστιν παρα κυριου και 
ισχυσαι και τροπωσασθαι9και ειπεν αµασιασ τω ανθρωπω του θεου και τι ποιησω τα εκατον ταλαντα α 
εδωκα τη δυναµει ισραηλ και ειπεν ο ανθρωποσ του θεου εστιν τω κυριω δουναι σοι πλειστα τουτων10και 
διεχωρισεν αµασιασ τη δυναµει τη ελθουση προσ αυτον απο εφραιµ απελθειν εισ τον τοπον αυτων και 
εθυµωθησαν σφοδρα επι ιουδαν και επεστρεψαν εισ τον τοπον αυτων εν οργη θυµου11και αµασιασ 
κατισχυσεν και παρελαβεν τον λαον αυτου και επορευθη εισ την κοιλαδα των αλων και επαταξεν εκει τουσ 
υιουσ σηιρ δεκα χιλιαδασ12και δεκα χιλιαδασ εζωγρησαν οι υιοι ιουδα και εφερον αυτουσ επι το ακρον του 
κρηµνου και κατεκρηµνιζον αυτουσ απο του ακρου του κρηµνου και παντεσ διερρηγνυντο13και οι υιοι τησ 
δυναµεωσ ουσ απεστρεψεν αµασιασ του µη πορευθηναι µετ′ αυτου εισ πολεµον και επεθεντο επι τασ πολεισ 
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ιουδα απο σαµαρειασ εωσ βαιθωρων και επαταξαν εν αυτοισ τρεισ χιλιαδασ και εσκυλευσαν σκυλα 
πολλα14και εγενετο µετα το ελθειν αµασιαν παταξαντα την ιδουµαιαν και ηνεγκεν προσ αυτουσ τουσ θεουσ 
υιων σηιρ και εστησεν αυτουσ εαυτω εισ θεουσ και εναντιον αυτων προσεκυνει και αυτοισ αυτοσ εθυεν15και 
εγενετο οργη κυριου επι αµασιαν και απεστειλεν αυτω προφητασ και ειπαν αυτω τι εζητησασ τουσ θεουσ του 
λαου οι ουκ εξειλαντο τον λαον αυτων εκ χειροσ σου16και εγενετο εν τω λαλησαι αυτω και ειπεν αυτω µη 
συµβουλον του βασιλεωσ δεδωκα σε προσεχε µη µαστιγωθησ και εσιωπησεν ο προφητησ και ειπεν οτι 
γινωσκω οτι εβουλετο επι σοι του καταφθειραι σε οτι εποιησασ τουτο και ουκ επηκουσασ τησ συµβουλιασ 
µου17και εβουλευσατο αµασιασ και απεστειλεν προσ ιωασ υιον ιωαχαζ υιου ιου βασιλεα ισραηλ λεγων 
δευρο οφθωµεν προσωποισ18και απεστειλεν ιωασ βασιλευσ ισραηλ προσ αµασιαν βασιλεα ιουδα λεγων ο 
αχουχ ο εν τω λιβανω απεστειλεν προσ την κεδρον την εν τω λιβανω λεγων δοσ την θυγατερα σου τω υιω µου 
εισ γυναικα και ιδου ελευσεται τα θηρια του αγρου τα εν τω λιβανω και ηλθαν τα θηρια και κατεπατησαν τον 
αχουχ19ειπασ ιδου επαταξασ την ιδουµαιαν και επαιρει σε η καρδια η βαρεια νυν καθησο εν οικω σου και 
ινα τι συµβαλλεισ εν κακια και πεση συ και ιουδασ µετα σου20και ουκ ηκουσεν αµασιασ οτι παρα κυριου 
εγενετο του παραδουναι αυτον εισ χειρασ οτι εξεζητησεν τουσ θεουσ των ιδουµαιων21και ανεβη ιωασ 
βασιλευσ ισραηλ και ωφθησαν αλληλοισ αυτοσ και αµασιασ βασιλευσ ιουδα εν βαιθσαµυσ η εστιν του 
ιουδα22και ετροπωθη ιουδασ κατα προσωπον ισραηλ και εφυγεν εκαστοσ εισ το σκηνωµα23και τον αµασιαν 
βασιλεα ιουδα τον του ιωασ κατελαβεν ιωασ βασιλευσ ισραηλ εν βαιθσαµυσ και εισηγαγεν αυτον εισ 
ιερουσαληµ και κατεσπασεν απο του τειχουσ ιερουσαληµ απο πυλησ εφραιµ εωσ πυλησ γωνιασ 
τετρακοσιουσ πηχεισ24και παν το χρυσιον και το αργυριον και παντα τα σκευη τα ευρεθεντα εν οικω κυριου 
και παρα τω αβδεδοµ και τουσ θησαυρουσ οικου του βασιλεωσ και τουσ υιουσ των συµµιξεων και 
επεστρεψεν εισ σαµαρειαν25και εζησεν αµασιασ ο του ιωασ βασιλευσ ιουδα µετα το αποθανειν ιωασ τον του 
ιωαχαζ βασιλεα ισραηλ ετη δεκα πεντε26και οι λοιποι λογοι αµασιου οι πρωτοι και οι εσχατοι ουκ ιδου 
γεγραµµενοι επι βιβλιου βασιλεων ιουδα και ισραηλ27και εν τω καιρω ω απεστη αµασιασ απο κυριου και 
επεθεντο αυτω επιθεσιν και εφυγεν απο ιερουσαληµ εισ λαχισ και απεστειλαν κατοπισθεν αυτου εισ λαχισ 
και εθανατωσαν αυτον εκει28και ανελαβον αυτον επι των ιππων και εθαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου 
εν πολει δαυιδ

Chapter 26
1και ελαβεν πασ ο λαοσ τησ γησ τον οζιαν και αυτοσ δεκα και εξ ετων και εβασιλευσαν αυτον αντι του 
πατροσ αυτου αµασιου2αυτοσ ωκοδοµησεν την αιλαθ αυτοσ επεστρεψεν αυτην τω ιουδα µετα το κοιµηθηναι 
τον βασιλεα µετα των πατερων αυτου3υιοσ δεκα εξ ετων εβασιλευσεν οζιασ και πεντηκοντα και δυο ετη 
εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου χαλια απο ιερουσαληµ4και εποιησεν το ευθεσ ενωπιον 
κυριου κατα παντα οσα εποιησεν αµασιασ ο πατηρ αυτου5και ην εκζητων τον κυριον εν ταισ ηµεραισ 
ζαχαριου του συνιοντοσ εν φοβω κυριου και εν ταισ ηµεραισ αυτου εζητησεν τον κυριον και ευοδωσεν αυτω 
κυριοσ6και εξηλθεν και επολεµησεν προσ τουσ αλλοφυλουσ και κατεσπασεν τα τειχη γεθ και τα τειχη ιαβνη 
και τα τειχη αζωτου και ωκοδοµησεν πολεισ αζωτου και εν τοισ αλλοφυλοισ7και κατισχυσεν αυτον κυριοσ 
επι τουσ αλλοφυλουσ και επι τουσ αραβασ τουσ κατοικουντασ επι τησ πετρασ και επι τουσ µιναιουσ8και 
εδωκαν οι µιναιοι δωρα τω οζια και ην το ονοµα αυτου εωσ εισοδου αιγυπτου οτι κατισχυσεν εωσ ανω9και 
ωκοδοµησεν οζιασ πυργουσ εν ιερουσαληµ και επι την πυλην τησ γωνιασ και επι την πυλην τησ φαραγγοσ και 
επι των γωνιων και κατισχυσεν10και ωκοδοµησεν πυργουσ εν τη ερηµω και ελατοµησεν λακκουσ πολλουσ οτι 
κτηνη πολλα υπηρχεν αυτω εν σεφηλα και εν τη πεδινη και αµπελουργοι εν τη ορεινη και εν τω καρµηλω οτι 
φιλογεωργοσ ην11και εγενετο τω οζια δυναµεισ ποιουσαι πολεµον και εκπορευοµεναι εισ παραταξιν εισ 
αριθµον και ο αριθµοσ αυτων δια χειροσ ιιηλ του γραµµατεωσ και µαασαιου του κριτου δια χειροσ ανανιου 
του διαδοχου του βασιλεωσ12πασ ο αριθµοσ των πατριαρχων των δυνατων εισ πολεµον δισχιλιοι 
εξακοσιοι13και µετ′ αυτων δυναµισ πολεµικη τριακοσιαι χιλιαδεσ και επτακισχιλιοι πεντακοσιοι ουτοι οι 
ποιουντεσ πολεµον εν δυναµει ισχυοσ βοηθησαι τω βασιλει επι τουσ υπεναντιουσ14και ητοιµαζεν αυτοισ 
οζιασ παση τη δυναµει θυρεουσ και δορατα και περικεφαλαιασ και θωρακασ και τοξα και σφενδονασ εισ 
λιθουσ15και εποιησεν εν ιερουσαληµ µηχανασ µεµηχανευµενασ λογιστου του ειναι επι των πυργων και επι 
των γωνιων βαλλειν βελεσιν και λιθοισ µεγαλοισ και ηκουσθη η κατασκευη αυτων εωσ πορρω οτι 
εθαυµαστωθη του βοηθηθηναι εωσ ου κατισχυσεν16και ωσ κατισχυσεν υψωθη η καρδια αυτου του 
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καταφθειραι και ηδικησεν εν κυριω θεω αυτου και εισηλθεν εισ τον ναον κυριου θυµιασαι επι το 
θυσιαστηριον των θυµιαµατων17και εισηλθεν οπισω αυτου αζαριασ ο ιερευσ και µετ′ αυτου ιερεισ του 
κυριου ογδοηκοντα υιοι δυνατοι18και εστησαν επι οζιαν τον βασιλεα και ειπαν αυτω ου σοι οζια θυµιασαι τω 
κυριω αλλ′ η τοισ ιερευσιν υιοισ ααρων τοισ ηγιασµενοισ θυµιασαι εξελθε εκ του αγιασµατοσ οτι απεστησ 
απο κυριου και ουκ εσται σοι τουτο εισ δοξαν παρα κυριου θεου19και εθυµωθη οζιασ και εν τη χειρι αυτου το 
θυµιατηριον του θυµιασαι εν τω ναω και εν τω θυµωθηναι αυτον προσ τουσ ιερεισ και η λεπρα ανετειλεν εν 
τω µετωπω αυτου εναντιον των ιερεων εν οικω κυριου επανω του θυσιαστηριου των θυµιαµατων20και 
επεστρεψεν επ′ αυτον ο ιερευσ ο πρωτοσ και οι ιερεισ και ιδου αυτοσ λεπροσ εν τω µετωπω και κατεσπευσαν 
αυτον εκειθεν και γαρ αυτοσ εσπευσεν εξελθειν οτι ηλεγξεν αυτον κυριοσ21και ην οζιασ ο βασιλευσ λεπροσ 
εωσ ηµερασ τησ τελευτησ αυτου και εν οικω αφφουσωθ εκαθητο λεπροσ οτι απεσχισθη απο οικου κυριου και 
ιωαθαµ ο υιοσ αυτου επι τησ βασιλειασ αυτου κρινων τον λαον τησ γησ22και οι λοιποι λογοι οζιου οι πρωτοι 
και οι εσχατοι γεγραµµενοι υπο ιεσσιου του προφητου23και εκοιµηθη οζιασ µετα των πατερων αυτου και 
εθαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου εν τω πεδιω τησ ταφησ των βασιλεων οτι ειπαν οτι λεπροσ εστιν και 
εβασιλευσεν ιωαθαµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου

Chapter 27
1υιοσ εικοσι πεντε ετων ιωαθαµ εν τω βασιλευσαι αυτον και δεκα εξ ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και 
ονοµα τησ µητροσ αυτου ιερουσα θυγατηρ σαδωκ2και εποιησεν το ευθεσ ενωπιον κυριου κατα παντα οσα 
εποιησεν οζιασ ο πατηρ αυτου αλλ′ ουκ εισηλθεν εισ τον ναον κυριου και ετι ο λαοσ κατεφθειρετο3αυτοσ 
ωκοδοµησεν την πυλην οικου κυριου την υψηλην και εν τειχει του οφλα ωκοδοµησεν πολλα4και πολεισ 
ωκοδοµησεν εν ορει ιουδα και εν τοισ δρυµοισ και οικησεισ και πυργουσ5αυτοσ εµαχεσατο προσ βασιλεα 
υιων αµµων και κατισχυσεν επ′ αυτον και εδιδουν αυτω οι υιοι αµµων κατ′ ενιαυτον εκατον ταλαντα 
αργυριου και δεκα χιλιαδασ κορων πυρου και κριθων δεκα χιλιαδασ ταυτα εφερεν αυτω βασιλευσ αµµων κατ′ 
ενιαυτον εν τω πρωτω ετει και τω δευτερω και τω τριτω6και κατισχυσεν ιωαθαµ οτι ητοιµασεν τασ οδουσ 
αυτου εναντι κυριου θεου αυτου7και οι λοιποι λογοι ιωαθαµ και ο πολεµοσ και αι πραξεισ αυτου ιδου 
γεγραµµενοι επι βιβλιω βασιλεων ιουδα και ισραηλ9και εκοιµηθη ιωαθαµ µετα των πατερων αυτου και εταφη 
εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν αχαζ υιοσ αυτου αντ′ αυτου

Chapter 28
1υιοσ εικοσι ετων αχαζ εν τω βασιλευσαι αυτον και δεκα εξ ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ουκ εποιησεν 
το ευθεσ ενωπιον κυριου ωσ δαυιδ ο πατηρ αυτου2και επορευθη κατα τασ οδουσ βασιλεων ισραηλ και γαρ 
γλυπτα εποιησεν τοισ ειδωλοισ αυτων3και εθυεν εν γαιβενενοµ και διηγεν τα τεκνα αυτου δια πυροσ κατα τα 
βδελυγµατα των εθνων ων εξωλεθρευσεν κυριοσ απο προσωπου υιων ισραηλ4και εθυµια επι των υψηλων και 
επι των δωµατων και υποκατω παντοσ ξυλου αλσωδουσ5και παρεδωκεν αυτον κυριοσ ο θεοσ αυτου δια 
χειροσ βασιλεωσ συριασ και επαταξεν εν αυτω και ηχµαλωτευσεν εξ αυτων αιχµαλωσιαν πολλην και ηγαγεν 
εισ δαµασκον και γαρ εισ τασ χειρασ βασιλεωσ ισραηλ παρεδωκεν αυτον και επαταξεν εν αυτω πληγην 
µεγαλην6και απεκτεινεν φακεε ο του ροµελια βασιλευσ ισραηλ εν ιουδα εν µια ηµερα εκατον εικοσι χιλιαδασ 
ανδρων δυνατων ισχυι εν τω αυτουσ καταλιπειν τον κυριον θεον των πατερων αυτων7και απεκτεινεν εζεκρι ο 
δυνατοσ του εφραιµ τον µαασαιαν τον υιον του βασιλεωσ και τον εσδρικαµ ηγουµενον του οικου αυτου και 
τον ελκανα τον διαδοχον του βασιλεωσ8και ηχµαλωτισαν οι υιοι ισραηλ απο των αδελφων αυτων τριακοσιασ 
χιλιαδασ γυναικασ υιουσ και θυγατερασ και σκυλα πολλα εσκυλευσαν εξ αυτων και ηνεγκαν τα σκυλα εισ 
σαµαρειαν9και εκει ην ο προφητησ του κυριου ωδηδ ονοµα αυτω και εξηλθεν εισ απαντησιν τησ δυναµεωσ 
των ερχοµενων εισ σαµαρειαν και ειπεν αυτοισ ιδου οργη κυριου θεου των πατερων υµων επι τον ιουδαν και 
παρεδωκεν αυτουσ εισ τασ χειρασ υµων και απεκτεινατε εν αυτοισ εν οργη εωσ των ουρανων εφθακεν10και 
νυν υιουσ ιουδα και ιερουσαληµ υµεισ λεγετε κατακτησεσθαι εισ δουλουσ και δουλασ ουκ ιδου ειµι µεθ′ 
υµων µαρτυρησαι κυριω θεω υµων11και νυν ακουσατε µου και αποστρεψατε την αιχµαλωσιαν ην 
ηχµαλωτευσατε των αδελφων υµων οτι οργη θυµου κυριου εφ′ υµιν12και ανεστησαν αρχοντεσ απο των υιων 
εφραιµ ουδια ο του ιωανου και βαραχιασ ο του µοσολαµωθ και εζεκιασ ο του σελληµ και αµασιασ ο του 
χοδλι επι τουσ ερχοµενουσ απο του πολεµου13και ειπαν αυτοισ ου µη εισαγαγητε την αιχµαλωσιαν ωδε προσ 
ηµασ οτι εισ το αµαρτανειν τω κυριω εφ′ ηµασ υµεισ λεγετε προσθειναι επι ταισ αµαρτιαισ ηµων και επι την 
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αγνοιαν οτι πολλη η αµαρτια ηµων και οργη θυµου κυριου επι τον ισραηλ14και αφηκαν οι πολεµισται την 
αιχµαλωσιαν και τα σκυλα εναντιον των αρχοντων και πασησ τησ εκκλησιασ15και ανεστησαν ανδρεσ οι 
επεκληθησαν εν ονοµατι και αντελαβοντο τησ αιχµαλωσιασ και παντασ τουσ γυµνουσ περιεβαλον απο των 
σκυλων και ενεδυσαν αυτουσ και υπεδησαν αυτουσ και εδωκαν φαγειν και αλειψασθαι και αντελαβοντο εν 
υποζυγιοισ παντοσ ασθενουντοσ και κατεστησαν αυτουσ εισ ιεριχω πολιν φοινικων προσ τουσ αδελφουσ 
αυτων και επεστρεψαν εισ σαµαρειαν16εν τω καιρω εκεινω απεστειλεν αχαζ προσ βασιλεα ασσουρ βοηθησαι 
αυτω17και εν τουτω οτι ιδουµαιοι επεθεντο και επαταξαν εν ιουδα και ηχµαλωτισαν αιχµαλωσιαν18και οι 
αλλοφυλοι επεθεντο επι τασ πολεισ τησ πεδινησ και απο λιβοσ του ιουδα και ελαβον την βαιθσαµυσ και την 
αιλων και την γαδηρωθ και την σωχω και τασ κωµασ αυτησ και την θαµνα και τασ κωµασ αυτησ και την 
γαµζω και τασ κωµασ αυτησ και κατωκησαν εκει19οτι εταπεινωσεν κυριοσ τον ιουδαν δι′ αχαζ βασιλεα ιουδα 
οτι απεστη αποστασει απο κυριου20και ηλθεν επ′ αυτον θαγλαθφελλασαρ βασιλευσ ασσουρ και επαταξεν 
αυτον21και ελαβεν αχαζ τα εν οικω κυριου και τα εν οικω του βασιλεωσ και των αρχοντων και εδωκεν τω 
βασιλει ασσουρ και ουκ εισ βοηθειαν αυτω22αλλ′ η τω θλιβηναι αυτον και προσεθηκεν του αποστηναι απο 
κυριου και ειπεν ο βασιλευσ23εκζητησω τουσ θεουσ δαµασκου τουσ τυπτοντασ µε και ειπεν οτι θεοι 
βασιλεωσ συριασ αυτοι κατισχυσουσιν αυτουσ αυτοισ τοινυν θυσω και αντιληµψονται µου και αυτοι 
εγενοντο αυτω εισ σκωλον και παντι ισραηλ24και απεστησεν αχαζ τα σκευη οικου κυριου και κατεκοψεν 
αυτα και εκλεισεν τασ θυρασ οικου κυριου και εποιησεν εαυτω θυσιαστηρια εν παση γωνια εν 
ιερουσαληµ25και εν παση πολει και πολει εν ιουδα εποιησεν υψηλα θυµιαν θεοισ αλλοτριοισ και παρωργισαν 
κυριον τον θεον των πατερων αυτων26και οι λοιποι λογοι αυτου και αι πραξεισ αυτου αι πρωται και αι 
εσχαται ιδου γεγραµµεναι επι βιβλιω βασιλεων ιουδα και ισραηλ27και εκοιµηθη αχαζ µετα των πατερων 
αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ οτι ουκ εισηνεγκαν αυτον εισ τουσ ταφουσ των βασιλεων ισραηλ και 
εβασιλευσεν εζεκιασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου

Chapter 29
1και εζεκιασ εβασιλευσεν ων εικοσι και πεντε ετων και εικοσι και εννεα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και 
ονοµα τη µητρι αυτου αββα θυγατηρ ζαχαρια2και εποιησεν το ευθεσ ενωπιον κυριου κατα παντα οσα 
εποιησεν δαυιδ ο πατηρ αυτου3και εγενετο ωσ εστη επι τησ βασιλειασ αυτου εν τω πρωτω µηνι ανεωξεν τασ 
θυρασ οικου κυριου και επεσκευασεν αυτασ4και εισηγαγεν τουσ ιερεισ και τουσ λευιτασ και κατεστησεν 
αυτουσ εισ το κλιτοσ το προσ ανατολασ5και ειπεν αυτοισ ακουσατε οι λευιται νυν αγνισθητε και αγνισατε 
τον οικον κυριου θεου των πατερων υµων και εκβαλετε την ακαθαρσιαν εκ των αγιων6οτι απεστησαν οι 
πατερεσ ηµων και εποιησαν το πονηρον εναντιον κυριου και εγκατελιπαν αυτον και απεστρεψαν το 
προσωπον απο τησ σκηνησ κυριου και εδωκαν αυχενα7και απεκλεισαν τασ θυρασ του ναου και εσβεσαν 
τουσ λυχνουσ και θυµιαµα ουκ εθυµιασαν και ολοκαυτωµατα ου προσηνεγκαν εν τω αγιω θεω ισραηλ8και 
ωργισθη οργη κυριοσ επι τον ιουδαν και επι την ιερουσαληµ και εδωκεν αυτουσ εισ εκστασιν και εισ 
αφανισµον και εισ συρισµον ωσ υµεισ ορατε τοισ οφθαλµοισ υµων9και ιδου πεπληγασιν οι πατερεσ υµων 
µαχαιρα και οι υιοι υµων και αι θυγατερεσ υµων και αι γυναικεσ υµων εν αιχµαλωσια εν γη ουκ αυτων ο και 
νυν εστιν10επι τουτοισ νυν εστιν επι καρδιασ διαθεσθαι διαθηκην κυριου θεου ισραηλ και αποστρεψει την 
οργην θυµου αυτου αφ′ ηµων11και νυν µη διαλιπητε οτι εν υµιν ηρετικεν κυριοσ στηναι εναντιον αυτου 
λειτουργειν και ειναι αυτω λειτουργουντασ και θυµιωντασ12και ανεστησαν οι λευιται µααθ ο του αµασι και 
ιωηλ ο του αζαριου εκ των υιων κααθ και εκ των υιων µεραρι κισ ο του αβδι και αζαριασ ο του ιαλλεληλ και 
απο των υιων γεδσωνι ιωα ο του ζεµµαθ και ιωδαν ο του ιωαχα13και των υιων ελισαφαν σαµβρι και ιιηλ και 
των υιων ασαφ ζαχαριασ και µαθθανιασ14και των υιων αιµαν ιιηλ και σεµει+ και των υιων ιδιθων σαµαιασ 
και οζιηλ15και συνηγαγον τουσ αδελφουσ αυτων και ηγνισθησαν κατα την εντολην του βασιλεωσ δια 
προσταγµατοσ κυριου καθαρισαι τον οικον κυριου16και εισηλθον οι ιερεισ εσω εισ τον οικον κυριου αγνισαι 
και εξεβαλον πασαν την ακαθαρσιαν την ευρεθεισαν εν τω οικω κυριου και εισ την αυλην οικου κυριου και 
εδεξαντο οι λευιται εκβαλειν εισ τον χειµαρρουν κεδρων εξω17και ηρξαντο τη ηµερα τη πρωτη νουµηνια του 
µηνοσ του πρωτου αγνισαι και τη ηµερα τη ογδοη του µηνοσ εισηλθαν εισ τον ναον κυριου και ηγνισαν τον 
οικον κυριου εν ηµεραισ οκτω και τη ηµερα τη εκκαιδεκατη του µηνοσ του πρωτου συνετελεσαν18και 
εισηλθαν εσω προσ εζεκιαν τον βασιλεα και ειπαν ηγνισαµεν παντα τα εν οικω κυριου το θυσιαστηριον τησ 
ολοκαυτωσεωσ και τα σκευη αυτου και την τραπεζαν τησ προθεσεωσ και τα σκευη αυτησ19και παντα τα 
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σκευη α εµιανεν αχαζ ο βασιλευσ εν τη βασιλεια αυτου εν τη αποστασια αυτου ητοιµακαµεν και ηγνικαµεν 
ιδου εστιν εναντιον του θυσιαστηριου κυριου20και ωρθρισεν εζεκιασ ο βασιλευσ και συνηγαγεν τουσ 
αρχοντασ τησ πολεωσ και ανεβη εισ οικον κυριου21και ανηνεγκεν µοσχουσ επτα κριουσ επτα αµνουσ επτα 
χιµαρουσ αιγων επτα περι αµαρτιασ περι τησ βασιλειασ και περι των αγιων και περι ισραηλ και ειπεν τοισ 
υιοισ ααρων τοισ ιερευσιν αναβαινειν επι το θυσιαστηριον κυριου22και εθυσαν τουσ µοσχουσ και εδεξαντο 
οι ιερεισ το αιµα και προσεχεον επι το θυσιαστηριον και εθυσαν τουσ κριουσ και προσεχεον το αιµα επι το 
θυσιαστηριον και εθυσαν τουσ αµνουσ και περιεχεον το αιµα τω θυσιαστηριω23και προσηγαγον τουσ 
χιµαρουσ τουσ περι αµαρτιασ εναντιον του βασιλεωσ και τησ εκκλησιασ και επεθηκαν τασ χειρασ αυτων επ′ 
αυτουσ24και εθυσαν αυτουσ οι ιερεισ και εξιλασαντο το αιµα αυτων προσ το θυσιαστηριον και εξιλασαντο 
περι παντοσ ισραηλ οτι περι παντοσ ισραηλ ειπεν ο βασιλευσ η ολοκαυτωσισ και τα περι αµαρτιασ25και 
εστησεν τουσ λευιτασ εν οικω κυριου εν κυµβαλοισ και εν ναβλαισ και εν κινυραισ κατα την εντολην δαυιδ 
του βασιλεωσ και γαδ του ορωντοσ τω βασιλει και ναθαν του προφητου οτι δι′ εντολησ κυριου το προσταγµα 
εν χειρι των προφητων26και εστησαν οι λευιται εν οργανοισ δαυιδ και οι ιερεισ ταισ σαλπιγξιν27και ειπεν 
εζεκιασ ανενεγκαι την ολοκαυτωσιν επι το θυσιαστηριον και εν τω αρξασθαι αναφερειν την ολοκαυτωσιν 
ηρξαντο αδειν κυριω και αι σαλπιγγεσ προσ τα οργανα δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ28και πασα η εκκλησια 
προσεκυνει και οι ψαλτωδοι αδοντεσ και αι σαλπιγγεσ σαλπιζουσαι εωσ ου συνετελεσθη η ολοκαυτωσισ29και 
ωσ συνετελεσαν αναφεροντεσ εκαµψεν ο βασιλευσ και παντεσ οι ευρεθεντεσ και προσεκυνησαν30και ειπεν 
εζεκιασ ο βασιλευσ και οι αρχοντεσ τοισ λευιταισ υµνειν τον κυριον εν λογοισ δαυιδ και ασαφ του προφητου 
και υµνουν εν ευφροσυνη και επεσον και προσεκυνησαν31και απεκριθη εζεκιασ και ειπεν νυν επληρωσατε 
τασ χειρασ υµων κυριω προσαγαγετε και φερετε θυσιασ και αινεσεωσ εισ οικον κυριου και ανηνεγκεν η 
εκκλησια θυσιασ και αινεσεωσ εισ οικον κυριου και πασ προθυµοσ τη καρδια ολοκαυτωσεισ32και εγενετο ο 
αριθµοσ τησ ολοκαυτωσεωσ ησ ανηνεγκεν η εκκλησια µοσχοι εβδοµηκοντα κριοι εκατον αµνοι διακοσιοι εισ 
ολοκαυτωσιν κυριω παντα ταυτα33και οι ηγιασµενοι µοσχοι εξακοσιοι προβατα τρισχιλια34αλλ′ η οι ιερεισ 
ολιγοι ησαν και ουκ εδυναντο δειραι την ολοκαυτωσιν και αντελαβοντο αυτων οι αδελφοι αυτων οι λευιται 
εωσ ου συνετελεσθη το εργον και εωσ ου ηγνισθησαν οι ιερεισ οτι οι λευιται προθυµωσ ηγνισθησαν παρα 
τουσ ιερεισ35και η ολοκαυτωσισ πολλη εν τοισ στεασιν τησ τελειωσεωσ του σωτηριου και των σπονδων τησ 
ολοκαυτωσεωσ και κατωρθωθη το εργον εν οικω κυριου36και ηυφρανθη εζεκιασ και πασ ο λαοσ δια το 
ητοιµακεναι τον θεον τω λαω οτι εξαπινα εγενετο ο λογοσ

Chapter 30
1και απεστειλεν εζεκιασ επι παντα ισραηλ και ιουδαν και επιστολασ εγραψεν επι τον εφραιµ και µανασση 
ελθειν εισ οικον κυριου εισ ιερουσαληµ ποιησαι το φασεκ τω κυριω θεω ισραηλ2και εβουλευσατο ο βασιλευσ 
και οι αρχοντεσ και πασα η εκκλησια η εν ιερουσαληµ ποιησαι το φασεκ τω µηνι τω δευτερω3ου γαρ 
ηδυνασθησαν αυτο ποιησαι εν τω καιρω εκεινω οτι οι ιερεισ ουχ ηγνισθησαν ικανοι και ο λαοσ ου συνηχθη 
εισ ιερουσαληµ4και ηρεσεν ο λογοσ εναντιον του βασιλεωσ και εναντιον τησ εκκλησιασ5και εστησαν λογον 
διελθειν κηρυγµα εν παντι ισραηλ απο βηρσαβεε εωσ δαν ελθοντασ ποιησαι το φασεκ κυριω θεω ισραηλ εν 
ιερουσαληµ οτι πληθοσ ουκ εποιησεν κατα την γραφην6και επορευθησαν οι τρεχοντεσ συν ταισ επιστολαισ 
παρα του βασιλεωσ και των αρχοντων εισ παντα ισραηλ και ιουδαν κατα το προσταγµα του βασιλεωσ 
λεγοντεσ υιοι ισραηλ επιστρεψατε προσ θεον αβρααµ και ισαακ και ισραηλ και επιστρεψει τουσ 
ανασεσωσµενουσ τουσ καταλειφθεντασ απο χειροσ βασιλεωσ ασσουρ7και µη γινεσθε καθωσ οι πατερεσ υµων 
και οι αδελφοι υµων οι απεστησαν απο κυριου θεου πατερων αυτων και παρεδωκεν αυτουσ εισ ερηµωσιν 
καθωσ υµεισ ορατε8και νυν µη σκληρυνητε τουσ τραχηλουσ υµων δοτε δοξαν κυριω τω θεω και εισελθατε εισ 
το αγιασµα αυτου ο ηγιασεν εισ τον αιωνα και δουλευσατε τω κυριω θεω υµων και αποστρεψει αφ′ υµων 
θυµον οργησ9οτι εν τω επιστρεφειν υµασ προσ κυριον οι αδελφοι υµων και τα τεκνα υµων εσονται εν 
οικτιρµοισ εναντι παντων των αιχµαλωτισαντων αυτουσ και αποστρεψει εισ την γην ταυτην οτι ελεηµων και 
οικτιρµων κυριοσ ο θεοσ ηµων και ουκ αποστρεψει το προσωπον αυτου αφ′ ηµων εαν επιστρεψωµεν προσ 
αυτον10και ησαν οι τρεχοντεσ διαπορευοµενοι πολιν εκ πολεωσ εν τω ορει εφραιµ και µανασση και εωσ 
ζαβουλων και εγενοντο ωσ καταγελωντεσ αυτων και καταµωκωµενοι11αλλα ανθρωποι ασηρ και απο 
µανασση και απο ζαβουλων ενετραπησαν και ηλθον εισ ιερουσαληµ12και εν ιουδα εγενετο χειρ κυριου 
δουναι αυτοισ καρδιαν µιαν ελθειν του ποιησαι κατα το προσταγµα του βασιλεωσ και των αρχοντων εν λογω 
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κυριου13και συνηχθησαν εισ ιερουσαληµ λαοσ πολυσ του ποιησαι την εορτην των αζυµων εν τω µηνι τω 
δευτερω εκκλησια πολλη σφοδρα14και ανεστησαν και καθειλαν τα θυσιαστηρια τα εν ιερουσαληµ και παντα 
εν οισ εθυµιωσαν τοισ ψευδεσιν κατεσπασαν και ερριψαν εισ τον χειµαρρουν κεδρων15και εθυσαν το φασεκ 
τη τεσσαρεσκαιδεκατη του µηνοσ του δευτερου και οι ιερεισ και οι λευιται ενετραπησαν και ηγνισθησαν και 
εισηνεγκαν ολοκαυτωµατα εισ οικον κυριου16και εστησαν επι την στασιν αυτων κατα το κριµα αυτων κατα 
την εντολην µωυση ανθρωπου του θεου και οι ιερεισ εδεχοντο τα αιµατα εκ χειροσ των λευιτων17οτι πληθοσ 
τησ εκκλησιασ ουχ ηγνισθη και οι λευιται ησαν του θυειν το φασεκ παντι τω µη δυναµενω αγνισθηναι τω 
κυριω18οτι το πλειστον του λαου απο εφραιµ και µανασση και ισσαχαρ και ζαβουλων ουχ ηγνισθησαν αλλα 
εφαγον το φασεκ παρα την γραφην και προσηυξατο εζεκιασ περι αυτων λεγων κυριοσ ο αγαθοσ εξιλασασθω 
υπερ19πασησ καρδιασ κατευθυνουσησ εκζητησαι κυριον τον θεον των πατερων αυτων και ου κατα την 
αγνειαν των αγιων20και επηκουσεν κυριοσ τω εζεκια και ιασατο τον λαον21και εποιησαν οι υιοι ισραηλ οι 
ευρεθεντεσ εν ιερουσαληµ την εορτην των αζυµων επτα ηµερασ εν ευφροσυνη µεγαλη και καθυµνουντεσ τω 
κυριω ηµεραν καθ′ ηµεραν και οι ιερεισ και οι λευιται εν οργανοισ τω κυριω22και ελαλησεν εζεκιασ επι 
πασαν καρδιαν των λευιτων και των συνιοντων συνεσιν αγαθην τω κυριω και συνετελεσαν την εορτην των 
αζυµων επτα ηµερασ θυοντεσ θυσιασ σωτηριου και εξοµολογουµενοι τω κυριω θεω των πατερων αυτων23και 
εβουλευσατο η εκκλησια αµα ποιησαι επτα ηµερασ αλλασ και εποιησαν επτα ηµερασ εν ευφροσυνη24οτι 
εζεκιασ απηρξατο τω ιουδα τη εκκλησια µοσχουσ χιλιουσ και επτακισχιλια προβατα και οι αρχοντεσ 
απηρξαντο τω λαω µοσχουσ χιλιουσ και προβατα δεκα χιλιαδασ και τα αγια των ιερεων εισ πληθοσ25και 
ηυφρανθη πασα η εκκλησια οι ιερεισ και οι λευιται και πασα η εκκλησια ιουδα και οι ευρεθεντεσ εξ ισραηλ 
και οι προσηλυτοι οι ελθοντεσ απο γησ ισραηλ και οι κατοικουντεσ εν ιουδα26και εγενετο ευφροσυνη µεγαλη 
εν ιερουσαληµ απο ηµερων σαλωµων υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ ουκ εγενετο τοιαυτη εορτη εν 
ιερουσαληµ27και ανεστησαν οι ιερεισ οι λευιται και ηυλογησαν τον λαον και επηκουσθη η φωνη αυτων και 
ηλθεν η προσευχη αυτων εισ το κατοικητηριον το αγιον αυτου εισ τον ουρανον

Chapter 31
1και ωσ συνετελεσθη παντα ταυτα εξηλθεν πασ ισραηλ οι ευρεθεντεσ εν πολεσιν ιουδα και συνετριψαν τασ 
στηλασ και εξεκοψαν τα αλση και κατεσπασαν τα υψηλα και τουσ βωµουσ απο πασησ τησ ιουδαιασ και 
βενιαµιν και εξ εφραιµ και απο µανασση εωσ εισ τελοσ και επεστρεψαν πασ ισραηλ εκαστοσ εισ την 
κληρονοµιαν αυτου και εισ τασ πολεισ αυτων2και εταξεν εζεκιασ τασ εφηµεριασ των ιερεων και των λευιτων 
και τασ εφηµεριασ εκαστου κατα την εαυτου λειτουργιαν τοισ ιερευσιν και τοισ λευιταισ εισ την 
ολοκαυτωσιν και εισ την θυσιαν του σωτηριου και αινειν και εξοµολογεισθαι και λειτουργειν εν ταισ πυλαισ 
εν ταισ αυλαισ οικου κυριου3και µερισ του βασιλεωσ εκ των υπαρχοντων αυτου εισ τασ ολοκαυτωσεισ την 
πρωινην και την δειλινην και ολοκαυτωσεισ εισ σαββατα και εισ τασ νουµηνιασ και εισ τασ εορτασ τασ 
γεγραµµενασ εν τω νοµω κυριου4και ειπεν τω λαω τοισ κατοικουσιν εν ιερουσαληµ δουναι την µεριδα των 
ιερεων και των λευιτων οπωσ κατισχυσωσιν εν τη λειτουργια οικου κυριου5και ωσ προσεταξεν τον λογον 
επλεονασαν οι υιοι ισραηλ απαρχην σιτου και οινου και ελαιου και µελιτοσ και παν γενηµα αγρου και 
επιδεκατα παντα εισ πληθοσ ηνεγκαν6οι υιοι ισραηλ και ιουδα και οι κατοικουντεσ εν ταισ πολεσιν ιουδα και 
αυτοι ηνεγκαν επιδεκατα µοσχων και προβατων και επιδεκατα αιγων και ηγιασαν τω κυριω θεω αυτων και 
εισηνεγκαν και εθηκαν σωρουσ σωρουσ7εν τω µηνι τω τριτω ηρξαντο οι σωροι θεµελιουσθαι και εν τω 
εβδοµω µηνι συνετελεσθησαν8και ηλθεν εζεκιασ και οι αρχοντεσ και ειδον τουσ σωρουσ και ηυλογησαν τον 
κυριον και τον λαον αυτου ισραηλ9και επυνθανετο εζεκιασ των ιερεων και των λευιτων υπερ των σωρων10και 
ειπεν προσ αυτον αζαριασ ο ιερευσ ο αρχων εισ οικον σαδωκ και ειπεν εξ ου ηρκται η απαρχη φερεσθαι εισ 
οικον κυριου εφαγοµεν και επιοµεν και κατελιποµεν οτι κυριοσ ηυλογησεν τον λαον αυτου και κατελιποµεν 
ετι το πληθοσ τουτο11και ειπεν εζεκιασ ετοιµασαι παστοφορια εισ οικον κυριου και ητοιµασαν12και 
εισηνεγκαν εκει τασ απαρχασ και τα επιδεκατα εν πιστει και επ′ αυτων επιστατησ χωνενιασ ο λευιτησ και 
σεµει+ ο αδελφοσ αυτου διαδεχοµενοσ13και ιιηλ και οζαζιασ και ναεθ και ασαηλ και ιεριµωθ και ιωζαβαθ 
και ελιηλ και σαµαχια και µααθ και βαναιασ και οι υιοι αυτου καθεσταµενοι δια χωνενιου και σεµει+ του 
αδελφου αυτου καθωσ προσεταξεν ο βασιλευσ εζεκιασ και αζαριασ ο ηγουµενοσ οικου κυριου14και κωρη ο 
του ιεµνα ο λευιτησ ο πυλωροσ κατα ανατολασ επι των δοµατων δουναι τασ απαρχασ κυριω και τα αγια των 
αγιων15δια χειροσ οδοµ και βενιαµιν και ιησουσ και σεµει+ και αµαριασ και σεχονιασ δια χειροσ των ιερεων 
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εν πιστει δουναι τοισ αδελφοισ αυτων κατα τασ εφηµεριασ κατα τον µεγαν και τον µικρον16εκτοσ τησ 
επιγονησ των αρσενικων απο τριετουσ και επανω παντι τω εισπορευοµενω εισ οικον κυριου εισ λογον ηµερων 
εισ ηµεραν εισ λειτουργιαν εφηµεριαισ διαταξεωσ αυτων17ουτοσ ο καταλοχισµοσ των ιερεων κατ′ οικουσ 
πατριων και οι λευιται εν ταισ εφηµεριαισ αυτων απο εικοσαετουσ και επανω εν διαταξει18εν καταλοχιαισ εν 
παση επιγονη υιων αυτων και θυγατερων αυτων εισ παν το πληθοσ οτι εν πιστει ηγνισαν το αγιον19τοισ υιοισ 
ααρων τοισ ιερατευουσιν και οι απο των πολεων αυτων εν παση πολει και πολει ανδρεσ οι ωνοµασθησαν εν 
ονοµατι δουναι µεριδα παντι αρσενικω εν τοισ ιερευσιν και παντι καταριθµουµενω εν τοισ λευιταισ20και 
εποιησεν ουτωσ εζεκιασ εν παντι ιουδα και εποιησεν το καλον και το ευθεσ εναντιον του κυριου θεου 
αυτου21και εν παντι εργω εν ω ηρξατο εν εργασια εν οικω κυριου και εν τω νοµω και εν τοισ προσταγµασιν 
εξεζητησεν τον θεον αυτου εξ ολησ ψυχησ αυτου και εποιησεν και ευοδωθη

Chapter 32
1και µετα τουσ λογουσ τουτουσ και την αληθειαν ταυτην ηλθεν σενναχηριµ βασιλευσ ασσυριων και ηλθεν 
επι ιουδαν και παρενεβαλεν επι τασ πολεισ τασ τειχηρεισ και ειπεν προκαταλαβεσθαι αυτασ2και ειδεν 
εζεκιασ οτι ηκει σενναχηριµ και το προσωπον αυτου του πολεµησαι επι ιερουσαληµ3και εβουλευσατο µετα 
των πρεσβυτερων αυτου και των δυνατων εµφραξαι τα υδατα των πηγων α ην εξω τησ πολεωσ και 
συνεπισχυσαν αυτω4και συνηγαγεν λαον πολυν και ενεφραξεν τα υδατα των πηγων και τον ποταµον τον 
διοριζοντα δια τησ πολεωσ λεγων µη ελθη βασιλευσ ασσουρ και ευρη υδωρ πολυ και κατισχυση5και 
κατισχυσεν εζεκιασ και ωκοδοµησεν παν το τειχοσ το κατεσκαµµενον και πυργουσ και εξω προτειχισµα αλλο 
και κατισχυσεν το αναληµµα πολεωσ δαυιδ και κατεσκευασεν οπλα πολλα6και εθετο αρχοντασ του πολεµου 
επι τον λαον και συνηχθησαν προσ αυτον εισ την πλατειαν τησ πυλησ τησ φαραγγοσ και ελαλησεν επι 
καρδιαν αυτων λεγων7ισχυσατε και ανδριζεσθε µη πτοηθητε απο προσωπου βασιλεωσ ασσουρ και απο 
προσωπου παντοσ του εθνουσ του µετ′ αυτου οτι µεθ′ ηµων πλειονεσ η µετ′ αυτου8µετ′ αυτου βραχιονεσ 
σαρκινοι µεθ′ ηµων δε κυριοσ ο θεοσ ηµων του σωζειν και του πολεµειν τον πολεµον ηµων και κατεθαρσησεν 
ο λαοσ επι τοισ λογοισ εζεκιου βασιλεωσ ιουδα9και µετα ταυτα απεστειλεν σενναχηριµ βασιλευσ ασσυριων 
τουσ παιδασ αυτου επι ιερουσαληµ και αυτοσ επι λαχισ και πασα η στρατια µετ′ αυτου και απεστειλεν προσ 
εζεκιαν βασιλεα ιουδα και προσ παντα ιουδαν τον εν ιερουσαληµ λεγων10ουτωσ λεγει σενναχηριµ ο βασιλευσ 
ασσυριων επι τινι υµεισ πεποιθατε και καθησθε εν τη περιοχη εν ιερουσαληµ11ουχι εζεκιασ απατα υµασ του 
παραδουναι υµασ εισ θανατον και εισ λιµον και εισ διψαν λεγων κυριοσ ο θεοσ ηµων σωσει ηµασ εκ χειροσ 
βασιλεωσ ασσουρ12ουχ ουτοσ εστιν εζεκιασ οσ περιειλεν τα θυσιαστηρια αυτου και τα υψηλα αυτου και 
ειπεν τω ιουδα και τοισ κατοικουσιν ιερουσαληµ λεγων κατεναντι του θυσιαστηριου τουτου προσκυνησετε 
και επ′ αυτω θυµιασετε13ου γνωσεσθε ο τι εποιησα εγω και οι πατερεσ µου πασι τοισ λαοισ των χωρων µη 
δυναµενοι ηδυναντο θεοι των εθνων πασησ τησ γησ σωσαι τον λαον αυτων εκ χειροσ µου14τισ εν πασι τοισ 
θεοισ των εθνων τουτων ουσ εξωλεθρευσαν οι πατερεσ µου µη ηδυναντο σωσαι τον λαον αυτων εκ χειροσ µου 
οτι δυνησεται ο θεοσ υµων σωσαι υµασ εκ χειροσ µου15νυν µη απατατω υµασ εζεκιασ και µη πεποιθεναι 
υµασ ποιειτω κατα ταυτα και µη πιστευετε αυτω οτι ου µη δυνηται ο θεοσ παντοσ εθνουσ και βασιλειασ του 
σωσαι τον λαον αυτου εκ χειροσ µου και εκ χειροσ πατερων µου οτι ο θεοσ υµων ου µη σωσει υµασ εκ χειροσ 
µου16και ετι ελαλησαν οι παιδεσ αυτου επι κυριον θεον και επι εζεκιαν παιδα αυτου17και βιβλιον εγραψεν 
ονειδιζειν τον κυριον θεον ισραηλ και ειπεν περι αυτου λεγων ωσ θεοι των εθνων τησ γησ ουκ εξειλαντο τουσ 
λαουσ αυτων εκ χειροσ µου ουτωσ ου µη εξεληται ο θεοσ εζεκιου λαον αυτου εκ χειροσ µου18και εβοησεν 
φωνη µεγαλη ιουδαι+στι επι λαον ιερουσαληµ τον επι του τειχουσ του φοβησαι αυτουσ και κατασπασαι οπωσ 
προκαταλαβωνται την πολιν19και ελαλησεν επι θεον ιερουσαληµ ωσ και επι θεουσ λαων τησ γησ εργα χειρων 
ανθρωπων20και προσηυξατο εζεκιασ ο βασιλευσ και ησαιασ υιοσ αµωσ ο προφητησ περι τουτων και εβοησαν 
εισ τον ουρανον21και απεστειλεν κυριοσ αγγελον και εξετριψεν παν δυνατον πολεµιστην και αρχοντα και 
στρατηγον εν τη παρεµβολη βασιλεωσ ασσουρ και απεστρεψεν µετα αισχυνησ προσωπου εισ την γην αυτου 
και ηλθεν εισ οικον του θεου αυτου και των εξελθοντων εκ κοιλιασ αυτου κατεβαλον αυτον εν ροµφαια22και 
εσωσεν κυριοσ εζεκιαν και τουσ κατοικουντασ εν ιερουσαληµ εκ χειροσ σενναχηριµ βασιλεωσ ασσουρ και 
εκ χειροσ παντων και κατεπαυσεν αυτουσ κυκλοθεν23και πολλοι εφερον δωρα τω κυριω εισ ιερουσαληµ και 
δοµατα τω εζεκια βασιλει ιουδα και υπερηρθη κατ′ οφθαλµουσ παντων των εθνων µετα ταυτα24εν ταισ 
ηµεραισ εκειναισ ηρρωστησεν εζεκιασ εωσ θανατου και προσηυξατο προσ κυριον και επηκουσεν αυτου και 
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σηµειον εδωκεν αυτω25και ου κατα το ανταποδοµα ο εδωκεν αυτω ανταπεδωκεν εζεκιασ αλλα υψωθη η 
καρδια αυτου και εγενετο επ′ αυτον οργη και επι ιουδαν και ιερουσαληµ26και εταπεινωθη εζεκιασ απο του 
υψουσ τησ καρδιασ αυτου και οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ και ουκ επηλθεν επ′ αυτουσ οργη κυριου εν ταισ 
ηµεραισ εζεκιου27και εγενετο τω εζεκια πλουτοσ και δοξα πολλη σφοδρα και θησαυρουσ εποιησεν εαυτω 
αργυριου και χρυσιου και του λιθου του τιµιου και εισ τα αρωµατα και οπλοθηκασ και εισ σκευη 
επιθυµητα28και πολεισ εισ τα γενηµατα σιτου και ελαιου και οινου και φατνασ παντοσ κτηνουσ και µανδρασ 
εισ τα ποιµνια29και πολεισ ασ ωκοδοµησεν αυτω και αποσκευην προβατων και βοων εισ πληθοσ οτι εδωκεν 
αυτω κυριοσ αποσκευην πολλην σφοδρα30αυτοσ εζεκιασ ενεφραξεν την εξοδον του υδατοσ γιων το ανω και 
κατηυθυνεν αυτα κατω προσ λιβα τησ πολεωσ δαυιδ και ευοδωθη εζεκιασ εν πασι τοισ εργοισ αυτου31και 
ουτωσ τοισ πρεσβευταισ των αρχοντων απο βαβυλωνοσ τοισ αποσταλεισιν προσ αυτον πυθεσθαι παρ′ αυτου 
το τερασ ο εγενετο επι τησ γησ και εγκατελιπεν αυτον κυριοσ του πειρασαι αυτον ειδεναι τα εν τη καρδια 
αυτου32και τα καταλοιπα των λογων εζεκιου και το ελεοσ αυτου ιδου γεγραπται εν τη προφητεια ησαιου υιου 
αµωσ του προφητου και επι βιβλιου βασιλεων ιουδα και ισραηλ33και εκοιµηθη εζεκιασ µετα των πατερων 
αυτου και εθαψαν αυτον εν αναβασει ταφων υιων δαυιδ και δοξαν και τιµην εδωκαν αυτω εν τω θανατω 
αυτου πασ ιουδα και οι κατοικουντεσ εν ιερουσαληµ και εβασιλευσεν µανασσησ υιοσ αυτου αντ′ αυτου

Chapter 33
1ων δεκα δυο ετων µανασσησ εν τω βασιλευσαι αυτον και πεντηκοντα πεντε ετη εβασιλευσεν εν 
ιερουσαληµ2και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου απο παντων των βδελυγµατων των εθνων ουσ 
εξωλεθρευσεν κυριοσ απο προσωπου των υιων ισραηλ3και επεστρεψεν και ωκοδοµησεν τα υψηλα α 
κατεσπασεν εζεκιασ ο πατηρ αυτου και εστησεν στηλασ ταισ βααλιµ και εποιησεν αλση και προσεκυνησεν 
παση τη στρατια του ουρανου και εδουλευσεν αυτοισ4και ωκοδοµησεν θυσιαστηρια εν οικω κυριου ου ειπεν 
κυριοσ εν ιερουσαληµ εσται το ονοµα µου εισ τον αιωνα5και ωκοδοµησεν θυσιαστηρια παση τη στρατια του 
ουρανου εν ταισ δυσιν αυλαισ οικου κυριου6και αυτοσ διηγαγεν τα τεκνα αυτου εν πυρι εν γαι−βαναι−εννοµ 
και εκληδονιζετο και οιωνιζετο και εφαρµακευετο και εποιησεν εγγαστριµυθουσ και επαοιδουσ επληθυνεν 
του ποιησαι το πονηρον εναντιον κυριου του παροργισαι αυτον7και εθηκεν το γλυπτον και το χωνευτον 
εικονα ην εποιησεν εν οικω θεου ου ειπεν ο θεοσ προσ δαυιδ και προσ σαλωµων υιον αυτου εν τω οικω τουτω 
και ιερουσαληµ ην εξελεξαµην εκ πασων φυλων ισραηλ θησω το ονοµα µου εισ τον αιωνα8και ου προσθησω 
σαλευσαι τον ποδα ισραηλ απο τησ γησ ησ εδωκα τοισ πατρασιν αυτων πλην εαν φυλασσωνται του ποιησαι 
παντα α ενετειλαµην αυτοισ κατα παντα τον νοµον και τα προσταγµατα και τα κριµατα εν χειρι µωυση9και 
επλανησεν µανασσησ τον ιουδαν και τουσ κατοικουντασ εν ιερουσαληµ του ποιησαι το πονηρον υπερ παντα 
τα εθνη α εξηρεν κυριοσ απο προσωπου υιων ισραηλ10και ελαλησεν κυριοσ επι µανασση και επι τον λαον 
αυτου και ουκ επηκουσαν11και ηγαγεν κυριοσ επ′ αυτουσ τουσ αρχοντασ τησ δυναµεωσ βασιλεωσ ασσουρ 
και κατελαβον τον µανασση εν δεσµοισ και εδησαν αυτον εν πεδαισ και ηγαγον εισ βαβυλωνα12και ωσ 
εθλιβη εζητησεν το προσωπον κυριου του θεου αυτου και εταπεινωθη σφοδρα απο προσωπου θεου των 
πατερων αυτου13και προσηυξατο προσ αυτον και επηκουσεν αυτου και επηκουσεν τησ βοησ αυτου και 
επεστρεψεν αυτον εισ ιερουσαληµ επι την βασιλειαν αυτου και εγνω µανασσησ οτι κυριοσ αυτοσ εστιν ο 
θεοσ14και µετα ταυτα ωκοδοµησεν τειχοσ εξω τησ πολεωσ δαυιδ απο λιβοσ κατα γιων εν τω χειµαρρω και 
εκπορευοµενων την πυλην την κυκλοθεν και εισ το οφλα και υψωσεν σφοδρα και κατεστησεν αρχοντασ τησ 
δυναµεωσ εν πασαισ ταισ πολεσιν ταισ τειχηρεσιν εν ιουδα15και περιειλεν τουσ θεουσ τουσ αλλοτριουσ και 
το γλυπτον εξ οικου κυριου και παντα τα θυσιαστηρια α ωκοδοµησεν εν ορει οικου κυριου και εν ιερουσαληµ 
και εξω τησ πολεωσ16και κατωρθωσεν το θυσιαστηριον κυριου και εθυσιασεν επ′ αυτο θυσιαν σωτηριου και 
αινεσεωσ και ειπεν τω ιουδα του δουλευειν κυριω θεω ισραηλ17πλην ο λαοσ ετι επι των υψηλων πλην κυριοσ 
ο θεοσ αυτων18και τα λοιπα των λογων µανασση και η προσευχη αυτου η προσ τον θεον και λογοι των 
ορωντων λαλουντων προσ αυτον επ′ ονοµατι κυριου θεου ισραηλ ιδου επι λογων19προσευχησ αυτου και ωσ 
επηκουσεν αυτου και πασαι αι αµαρτιαι αυτου και αι αποστασεισ αυτου και οι τοποι εφ′ οισ ωκοδοµησεν τα 
υψηλα και εστησεν εκει αλση και γλυπτα προ του επιστρεψαι ιδου γεγραπται επι των λογων των ορωντων20και 
εκοιµηθη µανασσησ µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον εν παραδεισω οικου αυτου και εβασιλευσεν 
αντ′ αυτου αµων υιοσ αυτου21ων εικοσι και δυο ετων αµων εν τω βασιλευειν αυτον και δυο ετη εβασιλευσεν 
εν ιερουσαληµ22και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου ωσ εποιησεν µανασσησ ο πατηρ αυτου και πασιν 
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τοισ ειδωλοισ οισ εποιησεν µανασσησ ο πατηρ αυτου εθυεν αµων και εδουλευσεν αυτοισ23και ουκ 
εταπεινωθη εναντιον κυριου ωσ εταπεινωθη µανασσησ ο πατηρ αυτου οτι υιοσ αυτου αµων επληθυνεν 
πληµµελειαν24και επεθεντο αυτω οι παιδεσ αυτου και επαταξαν αυτον εν οικω αυτου25και επαταξεν ο λαοσ 
τησ γησ τουσ επιθεµενουσ επι τον βασιλεα αµων και εβασιλευσεν ο λαοσ τησ γησ τον ιωσιαν υιον αυτου αντ′ 
αυτου

Chapter 34
1ων οκτω ετων ιωσιασ εν τω βασιλευσαι αυτον και τριακοντα εν ετοσ εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ2και 
εποιησεν το ευθεσ εναντιον κυριου και επορευθη εν οδοισ δαυιδ του πατροσ αυτου και ουκ εξεκλινεν δεξια 
και αριστερα3και εν τω ογδοω ετει τησ βασιλειασ αυτου και αυτοσ ετι παιδαριον ηρξατο του ζητησαι κυριον 
τον θεον δαυιδ του πατροσ αυτου και εν τω δωδεκατω ετει τησ βασιλειασ αυτου ηρξατο του καθαρισαι τον 
ιουδαν και την ιερουσαληµ απο των υψηλων και των αλσεων και απο των χωνευτων4και κατεσπασεν κατα 
προσωπον αυτου τα θυσιαστηρια των βααλιµ και τα υψηλα τα επ′ αυτων και εκοψεν τα αλση και τα γλυπτα 
και τα χωνευτα συνετριψεν και ελεπτυνεν και ερριψεν επι προσωπον των µνηµατων των θυσιαζοντων 
αυτοισ5και οστα ιερεων κατεκαυσεν επι τα θυσιαστηρια και εκαθαρισεν τον ιουδαν και την ιερουσαληµ6και 
εν πολεσιν εφραιµ και µανασση και συµεων και νεφθαλι και τοισ τοποισ αυτων κυκλω7και κατεσπασεν τα 
αλση και τα θυσιαστηρια και τα ειδωλα κατεκοψεν λεπτα και παντα τα υψηλα εκοψεν απο πασησ τησ γησ 
ισραηλ και απεστρεψεν εισ ιερουσαληµ8και εν τω οκτωκαιδεκατω ετει τησ βασιλειασ αυτου του καθαρισαι 
την γην και τον οικον απεστειλεν τον σαφαν υιον εσελια και τον µαασιαν αρχοντα τησ πολεωσ και τον ιουαχ 
υιον ιωαχαζ τον υποµνηµατογραφον αυτου κραταιωσαι τον οικον κυριου του θεου αυτου9και ηλθον προσ 
χελκιαν τον ιερεα τον µεγαν και εδωκαν το αργυριον το εισενεχθεν εισ οικον θεου ο συνηγαγον οι λευιται 
φυλασσοντεσ την πυλην εκ χειροσ µανασση και εφραιµ και των αρχοντων και απο παντοσ καταλοιπου εν 
ισραηλ και υιων ιουδα και βενιαµιν και οικουντων εν ιερουσαληµ10και εδωκαν αυτο επι χειρα ποιουντων τα 
εργα οι καθεσταµενοι εν οικω κυριου και εδωκαν αυτο ποιουσι τα εργα οι εποιουν εν οικω κυριου 
επισκευασαι κατισχυσαι τον οικον11και εδωκαν τοισ τεκτοσι και τοισ οικοδοµοισ αγορασαι λιθουσ 
τετραπεδουσ και ξυλα εισ δοκουσ στεγασαι τουσ οικουσ ουσ εξωλεθρευσαν βασιλεισ ιουδα12και οι ανδρεσ εν 
πιστει επι των εργων και επ′ αυτων επισκοποι ιεθ και αβδιασ οι λευιται εξ υιων µεραρι και ζαχαριασ και 
µοσολλαµ εκ των υιων κααθ επισκοπειν και πασ λευιτησ πασ συνιων εν οργανοισ ωδων13και επι των 
νωτοφορων και επι παντων των ποιουντων τα εργα εργασια και εργασια και απο των λευιτων γραµµατεισ και 
κριται και πυλωροι14και εν τω εκφερειν αυτουσ το αργυριον το εισοδιασθεν εισ οικον κυριου ευρεν χελκιασ ο 
ιερευσ βιβλιον νοµου κυριου δια χειροσ µωυση15και απεκριθη χελκιασ και ειπεν προσ σαφαν τον γραµµατεα 
βιβλιον νοµου ευρον εν οικω κυριου και εδωκεν χελκιασ το βιβλιον τω σαφαν16και εισηνεγκεν σαφαν το 
βιβλιον προσ τον βασιλεα και απεδωκεν ετι τω βασιλει λογον παν το δοθεν αργυριον εν χειρι των παιδων σου 
των ποιουντων το εργον17και εχωνευσαν το αργυριον το ευρεθεν εν οικω κυριου και εδωκαν επι χειρα των 
επισκοπων και επι χειρα των ποιουντων εργασιαν18και απηγγειλεν σαφαν ο γραµµατευσ τω βασιλει λεγων 
βιβλιον εδωκεν µοι χελκιασ ο ιερευσ και ανεγνω αυτο σαφαν εναντιον του βασιλεωσ19και εγενετο ωσ ηκουσεν 
ο βασιλευσ τουσ λογουσ του νοµου και διερρηξεν τα ιµατια αυτου20και ενετειλατο ο βασιλευσ τω χελκια και 
τω αχικαµ υιω σαφαν και τω αβδων υιω µιχαια και τω σαφαν τω γραµµατει και τω ασαια παιδι του βασιλεωσ 
λεγων21πορευθητε ζητησατε τον κυριον περι εµου και περι παντοσ του καταλειφθεντοσ εν ισραηλ και ιουδα 
περι των λογων του βιβλιου του ευρεθεντοσ οτι µεγασ ο θυµοσ κυριου εκκεκαυται εν ηµιν διοτι ουκ 
εισηκουσαν οι πατερεσ ηµων των λογων κυριου του ποιησαι κατα παντα τα γεγραµµενα εν τω βιβλιω 
τουτω22και επορευθη χελκιασ και οισ ειπεν ο βασιλευσ προσ ολδαν την προφητιν γυναικα σελληµ υιου 
θακουαθ υιου χελλησ φυλασσουσαν τασ στολασ και αυτη κατωκει εν ιερουσαληµ εν µασανα και ελαλησαν 
αυτη κατα ταυτα23και ειπεν αυτοισ ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ειπατε τω ανδρι τω αποστειλαντι υµασ 
προσ µε24ουτωσ λεγει κυριοσ ιδου εγω επαγω κακα επι τον τοπον τουτον τουσ παντασ λογουσ τουσ 
γεγραµµενουσ εν τω βιβλιω τω ανεγνωσµενω εναντιον του βασιλεωσ ιουδα25ανθ′ ων εγκατελιπον µε και 
εθυµιασαν θεοισ αλλοτριοισ ινα παροργισωσιν µε εν πασιν τοισ εργοισ των χειρων αυτων και εξεκαυθη ο 
θυµοσ µου εν τω τοπω τουτω και ου σβεσθησεται26και επι βασιλεα ιουδα τον αποστειλαντα υµασ του ζητησαι 
τον κυριον ουτωσ ερειτε αυτω ουτωσ λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ τουσ λογουσ ουσ ηκουσασ27και ενετραπη η 
καρδια σου και εταπεινωθησ απο προσωπου µου εν τω ακουσαι σε τουσ λογουσ µου επι τον τοπον τουτον και 
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επι τουσ κατοικουντασ αυτον και εταπεινωθησ εναντιον µου και διερρηξασ τα ιµατια σου και εκλαυσασ 
κατεναντιον µου και εγω ηκουσα φησιν κυριοσ28ιδου προστιθηµι σε προσ τουσ πατερασ σου και προστεθηση 
προσ τα µνηµατα σου εν ειρηνη και ουκ οψονται οι οφθαλµοι σου εν πασιν τοισ κακοισ οισ εγω επαγω επι τον 
τοπον τουτον και επι τουσ κατοικουντασ αυτον και απεδωκαν τω βασιλει λογον29και απεστειλεν ο βασιλευσ 
και συνηγαγεν τουσ πρεσβυτερουσ ιουδα και ιερουσαληµ30και ανεβη ο βασιλευσ εισ οικον κυριου και πασ 
ιουδα και οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ και οι ιερεισ και οι λευιται και πασ ο λαοσ απο µεγαλου εωσ µικρου 
και ανεγνω εν ωσιν αυτων τουσ παντασ λογουσ βιβλιου τησ διαθηκησ του ευρεθεντοσ εν οικω κυριου31και 
εστη ο βασιλευσ επι τον στυλον και διεθετο διαθηκην εναντιον κυριου του πορευθηναι ενωπιον κυριου του 
φυλασσειν τασ εντολασ αυτου και µαρτυρια αυτου και προσταγµατα αυτου εν ολη καρδια και εν ολη ψυχη 
τουσ λογουσ τησ διαθηκησ τουσ γεγραµµενουσ επι τω βιβλιω τουτω32και εστησεν παντασ τουσ ευρεθεντασ εν 
ιερουσαληµ και βενιαµιν και εποιησαν οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ διαθηκην εν οικω κυριου θεου πατερων 
αυτων33και περιειλεν ιωσιασ τα παντα βδελυγµατα εκ πασησ τησ γησ η ην υιων ισραηλ και εποιησεν παντασ 
τουσ ευρεθεντασ εν ιερουσαληµ και εν ισραηλ του δουλευειν κυριω θεω αυτων πασασ τασ ηµερασ αυτου ουκ 
εξεκλινεν απο οπισθεν κυριου θεου πατερων αυτου

Chapter 35
1και εποιησεν ιωσιασ το φασεχ τω κυριω θεω αυτου και εθυσαν το φασεχ τη τεσσαρεσκαιδεκατη του µηνοσ 
του πρωτου2και εστησεν τουσ ιερεισ επι τασ φυλακασ αυτων και κατισχυσεν αυτουσ εισ τα εργα οικου 
κυριου3και ειπεν τοισ λευιταισ τοισ δυνατοισ εν παντι ισραηλ του αγιασθηναι αυτουσ τω κυριω και εθηκαν 
την κιβωτον την αγιαν εισ τον οικον ον ωκοδοµησεν σαλωµων υιοσ δαυιδ του βασιλεωσ ισραηλ και ειπεν ο 
βασιλευσ ουκ εστιν υµιν αραι επ′ ωµων ουθεν νυν ουν λειτουργησατε τω κυριω θεω υµων και τω λαω αυτου 
ισραηλ4και ετοιµασθητε κατ′ οικουσ πατριων υµων και κατα τασ εφηµεριασ υµων κατα την γραφην δαυιδ 
βασιλεωσ ισραηλ και δια χειροσ σαλωµων υιου αυτου5και στητε εν τω οικω κατα τασ διαιρεσεισ οικων 
πατριων υµων τοισ αδελφοισ υµων υιοισ του λαου και µερισ οικου πατριασ τοισ λευιταισ6και θυσατε το 
φασεχ και τα αγια ετοιµασατε τοισ αδελφοισ υµων του ποιησαι κατα τον λογον κυριου δια χειροσ µωυση7και 
απηρξατο ιωσιασ τοισ υιοισ του λαου προβατα και αµνουσ και εριφουσ απο των τεκνων των αιγων παντα εισ 
το φασεχ εισ παντασ τουσ ευρεθεντασ εισ αριθµον τριακοντα χιλιαδασ και µοσχων τρεισ χιλιαδασ ταυτα απο 
τησ υπαρξεωσ του βασιλεωσ8και οι αρχοντεσ αυτου απηρξαντο τω λαω και τοισ ιερευσιν και λευιταισ 
εδωκεν χελκιασ και ζαχαριασ και ιιηλ οι αρχοντεσ οικου του θεου τοισ ιερευσιν και εδωκαν εισ το φασεχ 
προβατα και αµνουσ και εριφουσ δισχιλια εξακοσια και µοσχουσ τριακοσιουσ9και χωνενιασ και βαναιασ 
και σαµαιασ και ναθαναηλ αδελφοσ αυτου και ασαβια και ιιηλ και ιωζαβαδ αρχοντεσ των λευιτων 
απηρξαντο τοισ λευιταισ εισ το φασεχ προβατα πεντακισχιλια και µοσχουσ πεντακοσιουσ10και κατωρθωθη η 
λειτουργια και εστησαν οι ιερεισ επι την στασιν αυτων και οι λευιται επι τασ διαιρεσεισ αυτων κατα την 
εντολην του βασιλεωσ11και εθυσαν το φασεχ και προσεχεαν οι ιερεισ το αιµα εκ χειροσ αυτων και οι λευιται 
εξεδειραν12και ητοιµασαν την ολοκαυτωσιν παραδουναι αυτοισ κατα την διαιρεσιν κατ′ οικουσ πατριων 
τοισ υιοισ του λαου του προσαγειν τω κυριω ωσ γεγραπται εν βιβλιω µωυση και ουτωσ εισ το πρωι13και 
ωπτησαν το φασεχ εν πυρι κατα την κρισιν και τα αγια ηψησαν εν τοισ χαλκειοισ και εν τοισ λεβησιν και 
ευοδωθη και εδραµον προσ παντασ τουσ υιουσ του λαου14και µετα το ετοιµασαι αυτοισ και τοισ ιερευσιν οτι 
οι ιερεισ εν τω αναφερειν τα στεατα και τα ολοκαυτωµατα εωσ νυκτοσ και οι λευιται ητοιµασαν αυτοισ και 
τοισ αδελφοισ αυτων υιοισ ααρων15και οι ψαλτωδοι υιοι ασαφ επι τησ στασεωσ αυτων κατα τασ εντολασ 
δαυιδ και ασαφ και αιµαν και ιδιθων οι προφηται του βασιλεωσ και οι αρχοντεσ και οι πυλωροι πυλησ και 
πυλησ ουκ ην αυτοισ κινεισθαι απο τησ λειτουργιασ αγιων οτι οι αδελφοι αυτων οι λευιται ητοιµασαν 
αυτοισ16και κατωρθωθη και ητοιµασθη πασα η λειτουργια κυριου εν τη ηµερα εκεινη του ποιησαι το φασεχ 
και ενεγκειν τα ολοκαυτωµατα επι το θυσιαστηριον κυριου κατα την εντολην του βασιλεωσ ιωσια17και 
εποιησαν οι υιοι ισραηλ οι ευρεθεντεσ το φασεχ εν τω καιρω εκεινω και την εορτην των αζυµων επτα 
ηµερασ18και ουκ εγενετο φασεχ οµοιον αυτω εν ισραηλ απο ηµερων σαµουηλ του προφητου και παντεσ 
βασιλεισ ισραηλ ουκ εποιησαν ωσ το φασεχ ο εποιησεν ιωσιασ και οι ιερεισ και οι λευιται και πασ ιουδα και 
ισραηλ ο ευρεθεισ και οι κατοικουντεσ εν ιερουσαληµ τω κυριω19τω οκτωκαιδεκατω ετει τησ βασιλειασ 
ιωσια19και τουσ εγγαστριµυθουσ και τουσ γνωστασ και τα θαραφιν και τα ειδωλα και τα καρασιµ α ην εν γη 
ιουδα και εν ιερουσαληµ ενεπυρισεν ο βασιλευσ ιωσιασ ινα στηση τουσ λογουσ του νοµου τουσ 
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γεγραµµενουσ επι του βιβλιου ου ευρεν χελκιασ ο ιερευσ εν τω οικω κυριου19οµοιοσ αυτω ουκ εγενηθη 
εµπροσθεν αυτου οσ επεστρεψεν προσ κυριον εν ολη καρδια αυτου και εν ολη ψυχη αυτου και εν ολη ισχυι 
αυτου κατα παντα τον νοµον µωυση και µετ′ αυτον ουκ ανεστη οµοιοσ αυτω19πλην ουκ απεστραφη κυριοσ 
απο οργησ θυµου αυτου του µεγαλου ου ωργισθη θυµω κυριοσ εν τω ιουδα επι παντα τα παροργισµατα α 
παρωργισεν µανασσησ19και ειπεν κυριοσ και γε τον ιουδαν αποστησω απο προσωπου µου καθωσ απεστησα 
τον ισραηλ και απωσαµην την πολιν ην εξελεξαµην την ιερουσαληµ και τον οικον ον ειπα εσται το ονοµα 
µου εκει20και ανεβη φαραω νεχαω βασιλευσ αιγυπτου επι τον βασιλεα ασσυριων επι τον ποταµον ευφρατην 
και επορευθη ο βασιλευσ ιωσιασ εισ συναντησιν αυτω21και απεστειλεν προσ αυτον αγγελουσ λεγων τι εµοι 
και σοι βασιλευ ιουδα ουκ επι σε ηκω σηµερον πολεµον ποιησαι και ο θεοσ ειπεν κατασπευσαι µε προσεχε 
απο του θεου του µετ′ εµου µη καταφθειρη σε22και ουκ απεστρεψεν ιωσιασ το προσωπον αυτου απ′ αυτου 
αλλ′ η πολεµειν αυτον εκραταιωθη και ουκ ηκουσεν των λογων νεχαω δια στοµατοσ θεου και ηλθεν του 
πολεµησαι εν τω πεδιω µαγεδων23και ετοξευσαν οι τοξοται επι βασιλεα ιωσιαν και ειπεν ο βασιλευσ τοισ 
παισιν αυτου εξαγαγετε µε οτι επονεσα σφοδρα24και εξηγαγον αυτον οι παιδεσ αυτου απο του αρµατοσ και 
ανεβιβασαν αυτον επι το αρµα το δευτερευον ο ην αυτω και ηγαγον αυτον εισ ιερουσαληµ και απεθανεν και 
εταφη µετα των πατερων αυτου και πασ ιουδα και ιερουσαληµ επενθησαν επι ιωσιαν25και εθρηνησεν 
ιερεµιασ επι ιωσιαν και ειπαν παντεσ οι αρχοντεσ και αι αρχουσαι θρηνον επι ιωσιαν εωσ τησ σηµερον και 
εδωκαν αυτον εισ προσταγµα επι ισραηλ και ιδου γεγραπται επι των θρηνων26και ησαν οι λογοι ιωσια και η 
ελπισ αυτου γεγραµµενα εν νοµω κυριου27και οι λογοι αυτου οι πρωτοι και οι εσχατοι ιδου γεγραµµενοι επι 
βιβλιω βασιλεων ισραηλ και ιουδα

Chapter 36
1και ελαβεν ο λαοσ τησ γησ τον ιωαχαζ υιον ιωσιου και εχρισαν αυτον και κατεστησαν αυτον εισ βασιλεα 
αντι του πατροσ αυτου εν ιερουσαληµ2υιοσ εικοσι και τριων ετων ιωαχαζ εν τω βασιλευειν αυτον και 
τριµηνον εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ2και ονοµα τησ µητροσ αυτου αµιταλ θυγατηρ ιερεµιου εκ λοβενα2και 
εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου κατα παντα α εποιησαν οι πατερεσ αυτου2και εδησεν αυτον φαραω 
νεχαω εν δεβλαθα εν γη εµαθ του µη βασιλευειν αυτον εν ιερουσαληµ3και µετηγαγεν αυτον ο βασιλευσ εισ 
αιγυπτον και επεβαλεν φορον επι την γην εκατον ταλαντα αργυριου και ταλαντον χρυσιου4και κατεστησεν 
φαραω νεχαω τον ελιακιµ υιον ιωσιου βασιλεα ιουδα αντι ιωσιου του πατροσ αυτου και µετεστρεψεν το 
ονοµα αυτου ιωακιµ και τον ιωαχαζ αδελφον αυτου ελαβεν φαραω νεχαω και εισηγαγεν αυτον εισ αιγυπτον 
και απεθανεν εκει4και το αργυριον και το χρυσιον εδωκαν τω φαραω τοτε ηρξατο η γη φορολογεισθαι του 
δουναι το αργυριον επι στοµα φαραω και εκαστοσ κατα δυναµιν απητει το αργυριον και το χρυσιον παρα του 
λαου τησ γησ δουναι τω φαραω νεχαω5ων εικοσι και πεντε ετων ιωακιµ εν τω βασιλευειν αυτον και ενδεκα 
ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου ζεχωρα θυγατηρ νηριου εκ ραµα και εποιησεν 
το πονηρον εναντιον κυριου κατα παντα οσα εποιησαν οι πατερεσ αυτου5εν ταισ ηµεραισ αυτου ηλθεν 
ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ εισ την γην και ην αυτω δουλευων τρια ετη και απεστη απ′ αυτου5και 
απεστειλεν κυριοσ επ′ αυτουσ τουσ χαλδαιουσ και ληστηρια συρων και ληστηρια µωαβιτων και υιων αµµων 
και τησ σαµαρειασ και απεστησαν µετα τον λογον τουτον κατα τον λογον κυριου εν χειρι των παιδων αυτου 
των προφητων5πλην θυµοσ κυριου ην επι ιουδαν του αποστησαι αυτον απο προσωπου αυτου δια τασ 
αµαρτιασ µανασση εν πασιν οισ εποιησεν5και εν αιµατι αθωω ω εξεχεεν ιωακιµ και επλησεν την ιερουσαληµ 
αιµατοσ αθωου και ουκ ηθελησεν κυριοσ εξολεθρευσαι αυτουσ6και ανεβη επ′ αυτον ναβουχοδονοσορ 
βασιλευσ βαβυλωνοσ και εδησεν αυτον εν χαλκαισ πεδαισ και απηγαγεν αυτον εισ βαβυλωνα7και µεροσ των 
σκευων οικου κυριου απηνεγκεν εισ βαβυλωνα και εθηκεν αυτα εν τω ναω αυτου εν βαβυλωνι8και τα λοιπα 
των λογων ιωακιµ και παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ 
βασιλευσιν ιουδα και εκοιµηθη ιωακιµ µετα των πατερων αυτου και εταφη εν γανοζα µετα των πατερων 
αυτου και εβασιλευσεν ιεχονιασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου9υιοσ οκτωκαιδεκα ετων ιεχονιασ εν τω βασιλευειν 
αυτον και τριµηνον και δεκα ηµερασ εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και εποιησεν το πονηρον ενωπιον 
κυριου10και επιστρεφοντοσ του ενιαυτου απεστειλεν ο βασιλευσ ναβουχοδονοσορ και εισηνεγκεν αυτον εισ 
βαβυλωνα µετα των σκευων των επιθυµητων οικου κυριου και εβασιλευσεν σεδεκιαν αδελφον του πατροσ 
αυτου επι ιουδαν και ιερουσαληµ11ετων εικοσι ενοσ σεδεκιασ εν τω βασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη 
εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ12και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου θεου αυτου ουκ ενετραπη απο 
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προσωπου ιερεµιου του προφητου και εκ στοµατοσ κυριου13εν τω τα προσ τον βασιλεα ναβουχοδονοσορ 
αθετησαι α ωρκισεν αυτον κατα του θεου και εσκληρυνεν τον τραχηλον αυτου και την καρδιαν αυτου 
κατισχυσεν του µη επιστρεψαι προσ κυριον θεον ισραηλ14και παντεσ οι ενδοξοι ιουδα και οι ιερεισ και ο 
λαοσ τησ γησ επληθυναν του αθετησαι αθετηµατα βδελυγµατων εθνων και εµιαναν τον οικον κυριου τον εν 
ιερουσαληµ15και εξαπεστειλεν κυριοσ ο θεοσ των πατερων αυτων εν χειρι προφητων ορθριζων και 
αποστελλων τουσ αγγελουσ αυτου οτι ην φειδοµενοσ του λαου αυτου και του αγιασµατοσ αυτου16και ησαν 
µυκτηριζοντεσ τουσ αγγελουσ αυτου και εξουδενουντεσ τουσ λογουσ αυτου και εµπαιζοντεσ εν τοισ 
προφηταισ αυτου εωσ ανεβη ο θυµοσ κυριου εν τω λαω αυτου εωσ ουκ ην ιαµα17και ηγαγεν επ′ αυτουσ 
βασιλεα χαλδαιων και απεκτεινεν τουσ νεανισκουσ αυτων εν ροµφαια εν οικω αγιασµατοσ αυτου και ουκ 
εφεισατο του σεδεκιου και τασ παρθενουσ αυτων ουκ ηλεησαν και τουσ πρεσβυτερουσ αυτων απηγαγον τα 
παντα παρεδωκεν εν χερσιν αυτων18και παντα τα σκευη οικου θεου τα µεγαλα και τα µικρα και τουσ 
θησαυρουσ και παντασ τουσ θησαυρουσ βασιλεωσ και µεγιστανων παντα εισηνεγκεν εισ βαβυλωνα19και 
ενεπρησεν τον οικον κυριου και κατεσκαψεν το τειχοσ ιερουσαληµ και τασ βαρεισ αυτησ ενεπρησεν εν πυρι 
και παν σκευοσ ωραιον εισ αφανισµον20και απωκισεν τουσ καταλοιπουσ εισ βαβυλωνα και ησαν αυτω και 
τοισ υιοισ αυτου εισ δουλουσ εωσ βασιλειασ µηδων21του πληρωθηναι λογον κυριου δια στοµατοσ ιερεµιου 
εωσ του προσδεξασθαι την γην τα σαββατα αυτησ σαββατισαι πασασ τασ ηµερασ τησ ερηµωσεωσ αυτησ 
εσαββατισεν εισ συµπληρωσιν ετων εβδοµηκοντα22ετουσ πρωτου κυρου βασιλεωσ περσων µετα το 
πληρωθηναι ρηµα κυριου δια στοµατοσ ιερεµιου εξηγειρεν κυριοσ το πνευµα κυρου βασιλεωσ περσων και 
παρηγγειλεν κηρυξαι εν παση τη βασιλεια αυτου εν γραπτω λεγων23ταδε λεγει κυροσ βασιλευσ περσων πασασ 
τασ βασιλειασ τησ γησ εδωκεν µοι κυριοσ ο θεοσ του ουρανου και αυτοσ ενετειλατο µοι οικοδοµησαι αυτω 
οικον εν ιερουσαληµ εν τη ιουδαια τισ εξ υµων εκ παντοσ του λαου αυτου εσται ο θεοσ αυτου µετ′ αυτου και 
αναβητω .
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Ezra

Chapter 1
1και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδεκατη 
ηµερα του µηνοσ του πρωτου2στησασ τουσ ιερεισ κατ′ εφηµεριασ εστολισµενουσ εν τω ιερω του κυριου3και 
ειπεν τοισ λευιταισ ιεροδουλοισ του ισραηλ αγιασαι εαυτουσ τω κυριω εν τη θεσει τησ αγιασ κιβωτου του 
κυριου εν τω οικω ω ωκοδοµησεν σαλωµων ο του δαυιδ ο βασιλευσ ουκ εσται υµιν αραι επ′ ωµων αυτην4και 
νυν λατρευετε τω κυριω θεω υµων και θεραπευετε το εθνοσ αυτου ισραηλ και ετοιµασατε κατα τασ πατριασ 
και τασ φυλασ υµων κατα την γραφην δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ και κατα την µεγαλειοτητα σαλωµων του υιου 
αυτου5και σταντεσ εν τω ιερω κατα την µεριδαρχιαν την πατρικην υµων των λευιτων των εµπροσθεν των 
αδελφων υµων υιων ισραηλ εν ταξει6θυσατε το πασχα και τασ θυσιασ ετοιµασατε τοισ αδελφοισ υµων και 
ποιησατε το πασχα κατα το προσταγµα του κυριου το δοθεν τω µωυση7και εδωρησατο ιωσιασ τω λαω τω 
ευρεθεντι αρνων και εριφων τριακοντα χιλιαδασ µοσχουσ τρισχιλιουσ ταυτα εκ των βασιλικων εδοθη κατ′ 
επαγγελιαν τω λαω και τοισ ιερευσιν και λευιταισ8και εδωκεν χελκιασ και ζαχαριασ και ησυηλοσ οι 
επισταται του ιερου τοισ ιερευσιν εισ πασχα προβατα δισχιλια εξακοσια µοσχουσ τριακοσιουσ9και ιεχονιασ 
και σαµαιασ και ναθαναηλ ο αδελφοσ και ασαβιασ και οχιηλοσ και ιωραµ χιλιαρχοι εδωκαν τοισ λευιταισ 
εισ πασχα προβατα πεντακισχιλια µοσχουσ επτακοσιουσ10και ταυτα τα γενοµενα ευπρεπωσ εστησαν οι 
ιερεισ και οι λευιται11εχοντεσ τα αζυµα κατα τασ φυλασ12και κατα τασ µεριδαρχιασ των πατερων εµπροσθεν 
του λαου προσενεγκειν τω κυριω κατα τα γεγραµµενα εν βιβλιω µωυση και ουτω το πρωινον13και ωπτησαν το 
πασχα πυρι ωσ καθηκει και τασ θυσιασ ηψησαν εν τοισ χαλκειοισ και λεβησιν µετ′ ευωδιασ και απηνεγκαν 
πασι τοισ εκ του λαου14µετα δε ταυτα ητοιµασαν εαυτοισ τε και τοισ ιερευσιν αδελφοισ αυτων υιοισ ααρων 
οι γαρ ιερεισ ανεφερον τα στεατα εωσ αωριασ και οι λευιται ητοιµασαν εαυτοισ και τοισ ιερευσιν αδελφοισ 
αυτων υιοισ ααρων15και οι ιεροψαλται υιοι ασαφ ησαν επι τησ ταξεωσ αυτων κατα τα υπο δαυιδ τεταγµενα 
και ασαφ και ζαχαριασ και εδδινουσ οι παρα του βασιλεωσ και οι θυρωροι εφ′ εκαστου πυλωνοσ ουκ εστιν 
παραβηναι εκαστον την εαυτου εφηµεριαν οι γαρ αδελφοι αυτων οι λευιται ητοιµασαν αυτοισ16και 
συνετελεσθη τα τησ θυσιασ του κυριου εν εκεινη τη ηµερα αχθηναι το πασχα και προσενεχθηναι τασ θυσιασ 
επι το του κυριου θυσιαστηριον κατα την επιταγην του βασιλεωσ ιωσιου17και ηγαγοσαν οι υιοι ισραηλ οι 
ευρεθεντεσ εν τω καιρω τουτω το πασχα και την εορτην των αζυµων ηµερασ επτα18και ουκ ηχθη το πασχα 
τοιουτο εν τω ισραηλ απο των χρονων σαµουηλ του προφητου19και παντεσ οι βασιλεισ του ισραηλ ουκ 
ηγαγοσαν πασχα τοιουτον οιον ηγαγεν ιωσιασ και οι ιερεισ και οι λευιται και οι ιουδαιοι και πασ ισραηλ οι 
ευρεθεντεσ εν τη κατοικησει αυτων εν ιερουσαληµ20οκτωκαιδεκατω ετει βασιλευοντοσ ιωσιου ηχθη το πασχα 
τουτο21και ωρθωθη τα εργα ιωσιου ενωπιον του κυριου αυτου εν καρδια πληρει ευσεβειασ22και τα κατ′ αυτον 
δε αναγεγραπται εν τοισ εµπροσθεν χρονοισ περι των ηµαρτηκοτων και ησεβηκοτων εισ τον κυριον παρα παν 
εθνοσ και βασιλειαν και α ελυπησαν αυτον εν αισθησει και οι λογοι του κυριου ανεστησαν επι ισραηλ23και 
µετα πασαν την πραξιν ταυτην ιωσιου συνεβη φαραω βασιλεα αιγυπτου ελθοντα πολεµον εγειραι εν 
χαρκαµυσ επι του ευφρατου και εξηλθεν εισ απαντησιν αυτω ιωσιασ24και διεπεµψατο βασιλευσ αιγυπτου 
προσ αυτον λεγων τι εµοι και σοι εστιν βασιλευ τησ ιουδαιασ25ουχι προσ σε εξαπεσταλµαι υπο κυριου του 
θεου επι γαρ του ευφρατου ο πολεµοσ µου εστιν και νυν κυριοσ µετ′ εµου εστιν και κυριοσ µετ′ εµου 
επισπευδων εστιν αποστηθι και µη εναντιου τω κυριω26και ουκ απεστρεψεν εαυτον ιωσιασ επι το αρµα αυτου 
αλλα πολεµειν αυτον επιχειρει ου προσεχων ρηµασιν ιερεµιου προφητου εκ στοµατοσ κυριου27αλλα 
συνεστησατο προσ αυτον πολεµον εν τω πεδιω µαγεδδαουσ και κατεβησαν οι αρχοντεσ προσ τον βασιλεα 
ιωσιαν28και ειπεν ο βασιλευσ τοισ παισιν αυτου αποστησατε µε απο τησ µαχησ ησθενησα γαρ λιαν και 
ευθεωσ απεστησαν αυτον οι παιδεσ αυτου απο τησ παραταξεωσ29και ανεβη επι το αρµα το δευτεριον αυτου 
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και αποκατασταθεισ εισ ιερουσαληµ µετηλλαξεν τον βιον αυτου και εταφη εν τω πατρικω ταφω30και εν ολη 
τη ιουδαια επενθησαν τον ιωσιαν και εθρηνησεν ιερεµιασ ο προφητησ υπερ ιωσιου και οι προκαθηµενοι συν 
γυναιξιν εθρηνουσαν αυτον εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και εξεδοθη τουτο γινεσθαι αιει εισ απαν το γενοσ 
ισραηλ31ταυτα δε αναγεγραπται εν τη βυβλω των ιστορουµενων περι των βασιλεων τησ ιουδαιασ και το καθ′ 
εν πραχθεν τησ πραξεωσ ιωσιου και τησ δοξησ αυτου και τησ συνεσεωσ αυτου εν τω νοµω κυριου τα τε 
προπραχθεντα υπ′ αυτου και τα νυν ιστορηται εν τω βυβλιω των βασιλεων ισραηλ και ιουδα32και 
αναλαβοντεσ οι εκ του εθνουσ τον ιεχονιαν υιον ιωσιου ανεδειξαν βασιλεα αντι ιωσιου του πατροσ αυτου 
οντα ετων εικοσι τριων33και εβασιλευσεν εν ιουδα και ιερουσαληµ µηνασ τρεισ και απεκατεστησεν αυτον 
βασιλευσ αιγυπτου βασιλευειν εν ιερουσαληµ34και εζηµιωσεν το εθνοσ αργυριου ταλαντοισ εκατον και 
χρυσιου ταλαντω ενι35και ανεδειξεν ο βασιλευσ αιγυπτου βασιλεα ιωακιµ τον αδελφον αυτου βασιλεα τησ 
ιουδαιασ και ιερουσαληµ36και εδησεν ιωακιµ τουσ µεγιστανασ ζαριον δε τον αδελφον αυτου συλλαβων 
ανηγαγεν εξ αιγυπτου37ετων δε ην εικοσι πεντε ιωακιµ οτε εβασιλευσεν τησ ιουδαιασ και ιερουσαληµ και 
εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου38επ′ αυτον δε ανεβη ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ και δησασ 
αυτον εν χαλκειω δεσµω απηγαγεν εισ βαβυλωνα39και απο των ιερων σκευων του κυριου λαβων 
ναβουχοδονοσορ και απενεγκασ απηρεισατο εν τω ναω αυτου εν βαβυλωνι40τα δε ιστορηθεντα περι αυτου 
και τησ αυτου ακαθαρσιασ και δυσσεβειασ αναγεγραπται εν τη βιβλω των χρονων των βασιλεων41και 
εβασιλευσεν αντ′ αυτου ιωακιµ ο υιοσ αυτου οτε γαρ ανεδειχθη ην ετων δεκα οκτω42βασιλευει δε µηνασ τρεισ 
και ηµερασ δεκα εν ιερουσαληµ και εποιησεν το πονηρον εναντι κυριου43και µετ′ ενιαυτον αποστειλασ 
ναβουχοδονοσορ µετηγαγεν αυτον εισ βαβυλωνα αµα τοισ ιεροισ σκευεσιν του κυριου44και ανεδειξε 
σεδεκιαν βασιλεα τησ ιουδαιασ και ιερουσαληµ σεδεκιαν οντα ετων εικοσι ενοσ βασιλευει δε ετη ενδεκα45και 
εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου και ουκ ενετραπη απο των ρηθεντων λογων υπο ιερεµιου του προφητου 
εκ στοµατοσ του κυριου46και ορκισθεισ απο του βασιλεωσ ναβουχοδονοσορ τω ονοµατι του κυριου 
επιορκησασ απεστη και σκληρυνασ αυτου τον τραχηλον και την καρδιαν αυτου παρεβη τα νοµιµα κυριου 
θεου ισραηλ47και οι ηγουµενοι δε του λαου και των ιερεων πολλα ησεβησαν και ηνοµησαν υπερ πασασ τασ 
ακαθαρσιασ παντων των εθνων και εµιαναν το ιερον του κυριου το αγιαζοµενον εν ιεροσολυµοισ48και 
απεστειλεν ο θεοσ των πατερων αυτων δια του αγγελου αυτου µετακαλεσαι αυτουσ καθο εφειδετο αυτων και 
του σκηνωµατοσ αυτου49αυτοι δε εξεµυκτηρισαν εν τοισ αγγελοισ αυτου και η ηµερα ελαλησεν κυριοσ ησαν 
εκπαιζοντεσ τουσ προφητασ αυτου εωσ του θυµωθεντα αυτον επι τω εθνει αυτου δια τα δυσσεβηµατα 
προσταξαι αναβιβασαι επ′ αυτουσ τουσ βασιλεισ των χαλδαιων50ουτοι απεκτειναν τουσ νεανισκουσ αυτων 
εν ροµφαια περικυκλω του αγιου αυτων ιερου και ουκ εφεισαντο νεανισκου και παρθενου και πρεσβυτου και 
νεωτερου αλλα παντασ παρεδωκεν εισ τασ χειρασ αυτων51και παντα τα ιερα σκευη του κυριου τα µεγαλα και 
τα µικρα και τασ κιβωτουσ του κυριου και τασ βασιλικασ αποθηκασ αναλαβοντεσ απηνεγκαν εισ 
βαβυλωνα52και ενεπυρισαν τον οικον του κυριου και ελυσαν τα τειχα ιεροσολυµων και τουσ πυργουσ αυτων 
ενεπυρισαν εν πυρι53και συνετελεσαν παντα τα ενδοξα αυτησ αχρεωσαι και τουσ επιλοιπουσ απηγαγεν µετα 
ροµφαιασ εισ βαβυλωνα54και ησαν παιδεσ αυτω και τοισ υιοισ αυτου µεχρι του βασιλευσαι περσασ εισ 
αναπληρωσιν του ρηµατοσ του κυριου εν στοµατι ιερεµιου55εωσ του ευδοκησαι την γην τα σαββατα αυτησ 
παντα τον χρονον τησ ερηµωσεωσ αυτησ σαββατιει εισ συµπληρωσιν ετων εβδοµηκοντα 

Chapter 2
1βασιλευοντοσ κυρου περσων ετουσ πρωτου εισ συντελειαν ρηµατοσ κυριου εν στοµατι ιερεµιου ηγειρεν 
κυριοσ το πνευµα κυρου βασιλεωσ περσων και εκηρυξεν εν ολη τη βασιλεια αυτου και αµα δια γραπτων 
λεγων2ταδε λεγει ο βασιλευσ περσων κυροσ εµε ανεδειξεν βασιλεα τησ οικουµενησ ο κυριοσ του ισραηλ 
κυριοσ ο υψιστοσ και εσηµηνεν µοι οικοδοµησαι αυτω οικον εν ιερουσαληµ τη εν τη ιουδαια3ει τισ εστιν ουν 
υµων εκ του εθνουσ αυτου εστω ο κυριοσ αυτου µετ′ αυτου και αναβασ εισ την ιερουσαληµ την εν τη ιουδαια 
οικοδοµειτω τον οικον του κυριου του ισραηλ ουτοσ ο κυριοσ ο κατασκηνωσασ εν ιερουσαληµ4οσοι ουν 
κατα τοπουσ οικουσιν βοηθειτωσαν αυτω οι εν τω τοπω αυτου εν χρυσιω και εν αργυριω εν δοσεσιν µεθ′ 
ιππων και κτηνων συν τοισ αλλοισ τοισ κατ′ ευχασ προστεθειµενοισ εισ το ιερον του κυριου το εν 
ιερουσαληµ5και κατασταντεσ οι αρχιφυλοι των πατριων τησ ιουδα και βενιαµιν φυλησ και οι ιερεισ και οι 
λευιται και παντων ων ηγειρεν κυριοσ το πνευµα αναβηναι οικοδοµησαι οικον τω κυριω τον εν 
ιερουσαληµ6και οι περικυκλω αυτων εβοηθησαν εν πασιν αργυριω και χρυσιω ιπποισ και κτηνεσιν και 
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ευχαισ ωσ πλεισταισ πολλων ων ο νουσ ηγερθη7και ο βασιλευσ κυροσ εξηνεγκεν τα ιερα σκευη του κυριου α 
µετηγαγεν ναβουχοδονοσορ εξ ιερουσαληµ και απηρεισατο αυτα εν τω εαυτου ειδωλιω8εξενεγκασ δε αυτα 
κυροσ ο βασιλευσ περσων παρεδωκεν αυτα µιθριδατη τω εαυτου γαζοφυλακι δια δε τουτου παρεδοθησαν 
σαναβασσαρω προστατη τησ ιουδαιασ9ο δε τουτων αριθµοσ ην σπονδεια χρυσα χιλια σπονδεια αργυρα χιλια 
θυισκαι αργυραι εικοσι εννεα10φιαλαι χρυσαι τριακοντα αργυραι δισχιλιαι τετρακοσιαι δεκα και αλλα σκευη 
χιλια11τα δε παντα σκευη διεκοµισθη χρυσα και αργυρα πεντακισχιλια τετρακοσια εξηκοντα εννεα ανηνεχθη 
δε υπο σαναβασσαρου αµα τοισ εκ τησ αιχµαλωσιασ εκ βαβυλωνοσ εισ ιεροσολυµα12εν δε τοισ επι 
αρταξερξου του περσων βασιλεωσ χρονοισ κατεγραψεν αυτω κατα των κατοικουντων εν τη ιουδαια και 
ιερουσαληµ βεσλεµοσ και µιθραδατησ και ταβελλιοσ και ραουµοσ και βεελτεεµοσ και σαµσαιοσ ο 
γραµµατευσ και οι λοιποι οι τουτοισ συντασσοµενοι οικουντεσ δε εν σαµαρεια και τοισ αλλοισ τοποισ την 
υπογεγραµµενην επιστολην13βασιλει αρταξερξη κυριω οι παιδεσ σου ραουµοσ ο τα προσπιπτοντα και 
σαµσαιοσ ο γραµµατευσ και οι επιλοιποι τησ βουλησ αυτων κριται οι εν κοιλη συρια και φοινικη14και νυν 
γνωστον εστω τω κυριω βασιλει διοτι οι ιουδαιοι αναβαντεσ παρ′ υµων προσ ηµασ ελθοντεσ εισ ιερουσαληµ 
την πολιν την αποστατιν και πονηραν οικοδοµουσιν τασ τε αγορασ αυτησ και τα τειχη θεραπευουσιν και 
ναον υποβαλλονται15εαν ουν η πολισ αυτη οικοδοµηθη και τα τειχη συντελεσθη φορολογιαν ου µη 
υποµεινωσιν δουναι αλλα και βασιλευσιν αντιστησονται16και επει ενεργειται τα κατα τον ναον καλωσ εχειν 
υπολαµβανοµεν µη υπεριδειν το τοιουτο αλλα προσφωνησαι τω κυριω βασιλει οπωσ αν φαινηται σοι 
επισκεφθη εν τοισ απο των πατερων σου βιβλιοισ17και ευρησεισ εν τοισ υποµνηµατισµοισ τα γεγραµµενα περι 
τουτων και γνωση οτι η πολισ ην εκεινη αποστατισ και βασιλεισ και πολεισ ενοχλουσα και οι ιουδαιοι 
αποσταται και πολιορκιασ συνισταµενοι εν αυτη ετι εξ αιωνοσ δι′ ην αιτιαν και η πολισ αυτη ηρηµωθη18νυν 
ουν υποδεικνυµεν σοι κυριε βασιλευ διοτι εαν η πολισ αυτη οικοδοµηθη και τα ταυτησ τειχη ανασταθη 
καθοδοσ σοι ουκετι εσται εισ κοιλην συριαν και φοινικην19τοτε αντεγραψεν ο βασιλευσ ραουµω τω γραφοντι 
τα προσπιπτοντα και βεελτεεµω και σαµσαιω γραµµατει και τοισ λοιποισ τοισ συντασσοµενοισ και οικουσιν 
εν τη σαµαρεια και συρια και φοινικη τα υπογεγραµµενα20ανεγνων την επιστολην ην πεποµφατε προσ 
µε21επεταξα ουν επισκεψασθαι και ευρεθη οτι εστιν η πολισ εκεινη εξ αιωνοσ βασιλευσιν αντιπαρατασσουσα 
και οι ανθρωποι αποστασεισ και πολεµουσ εν αυτη συντελουντεσ22και βασιλεισ ισχυροι και σκληροι ησαν 
εν ιερουσαληµ κυριευοντεσ και φορολογουντεσ κοιλην συριαν και φοινικην23νυν ουν επεταξα αποκωλυσαι 
τουσ ανθρωπουσ εκεινουσ του οικοδοµησαι την πολιν24και προνοηθηναι οπωσ µηθεν παρα ταυτα γενηται και 
µη προβη επι πλειον τα τησ κακιασ εισ το βασιλεισ ενοχλησαι25τοτε αναγνωσθεντων των παρα του βασιλεωσ 
αρταξερξου γραφεντων ο ραουµοσ και σαµσαιοσ ο γραµµατευσ και οι τουτοισ συντασσοµενοι αναζευξαντεσ 
κατα σπουδην εισ ιερουσαληµ µεθ′ ιππου και οχλου παραταξεωσ ηρξαντο κωλυειν τουσ οικοδοµουντασ26και 
ηργει η οικοδοµη του ιερου του εν ιερουσαληµ µεχρι του δευτερου ετουσ τησ βασιλειασ δαρειου του περσων 
βασιλεωσ 

Chapter 3
1και βασιλευσ δαρειοσ εποιησεν δοχην µεγαλην πασιν τοισ υπ′ αυτον και πασιν τοισ οικογενεσιν αυτου και 
πασιν τοισ µεγιστασιν τησ µηδιασ και τησ περσιδοσ2και πασιν τοισ σατραπαισ και στρατηγοισ και 
τοπαρχαισ τοισ υπ′ αυτον απο τησ ινδικησ µεχρι τησ αιθιοπιασ εν ταισ εκατον εικοσι επτα σατραπειαισ3και 
εφαγοσαν και επιοσαν και εµπλησθεντεσ ανελυσαν ο δε δαρειοσ ο βασιλευσ ανελυσεν εισ τον κοιτωνα και 
εκοιµηθη και εξυπνοσ εγενετο4τοτε οι τρεισ νεανισκοι οι σωµατοφυλακεσ οι φυλασσοντεσ το σωµα του 
βασιλεωσ ειπαν ετεροσ προσ τον ετερον5ειπωµεν εκαστοσ ηµων ενα λογον οσ υπερισχυσει και ου αν φανη το 
ρηµα αυτου σοφωτερον του ετερου δωσει αυτω δαρειοσ ο βασιλευσ δωρεασ µεγαλασ και επινικια µεγαλα6και 
πορφυραν περιβαλεσθαι και εν χρυσωµασιν πινειν και επι χρυσω καθευδειν και αρµα χρυσοχαλινον και 
κιδαριν βυσσινην και µανιακην περι τον τραχηλον7και δευτεροσ καθιειται δαρειου δια την σοφιαν αυτου και 
συγγενησ δαρειου κληθησεται8και τοτε γραψαντεσ εκαστοσ τον εαυτου λογον εσφραγισαντο και εθηκαν υπο 
το προσκεφαλαιον δαρειου του βασιλεωσ και ειπαν9οταν εγερθη ο βασιλευσ δωσουσιν αυτω το γραµµα και ον 
αν κρινη ο βασιλευσ και οι τρεισ µεγιστανεσ τησ περσιδοσ οτι ο λογοσ αυτου σοφωτεροσ αυτω δοθησεται το 
νικοσ καθωσ γεγραπται10ο εισ εγραψεν υπερισχυει ο οινοσ11ο ετεροσ εγραψεν υπερισχυει ο βασιλευσ12ο 
τριτοσ εγραψεν υπερισχυουσιν αι γυναικεσ υπερ δε παντα νικα η αληθεια13και οτε εξηγερθη ο βασιλευσ 
λαβοντεσ το γραµµα εδωκαν αυτω και ανεγνω14και εξαποστειλασ εκαλεσεν παντασ τουσ µεγιστανασ τησ 
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περσιδοσ και τησ µηδιασ και σατραπασ και στρατηγουσ και τοπαρχασ και υπατουσ και εκαθισεν εν τω 
χρηµατιστηριω και ανεγνωσθη το γραµµα ενωπιον αυτων15και ειπεν καλεσατε τουσ νεανισκουσ και αυτοι 
δηλωσουσιν τουσ λογουσ αυτων και εκληθησαν και εισηλθοσαν16και ειπαν αυτοισ απαγγειλατε ηµιν περι των 
γεγραµµενων17και ηρξατο ο πρωτοσ ο ειπασ περι τησ ισχυοσ του οινου και εφη ουτωσ18ανδρεσ πωσ 
υπερισχυει ο οινοσ παντασ τουσ ανθρωπουσ τουσ πινοντασ αυτον πλανα την διανοιαν19του τε βασιλεωσ και 
του ορφανου ποιει την διανοιαν µιαν την τε του οικετου και την του ελευθερου την τε του πενητοσ και την του 
πλουσιου20και πασαν διανοιαν µεταστρεφει εισ ευωχιαν και ευφροσυνην και ου µεµνηται πασαν λυπην και 
παν οφειληµα21και πασασ καρδιασ ποιει πλουσιασ και ου µεµνηται βασιλεα ουδε σατραπην και παντα δια 
ταλαντων ποιει λαλειν22και ου µεµνηται οταν πινωσιν φιλιαζειν φιλοισ και αδελφοισ και µετ′ ου πολυ 
σπωνται µαχαιρασ23και οταν απο του οινου γενηθωσιν ου µεµνηται α επραξαν24ω ανδρεσ ουχ υπερισχυει ο 
οινοσ οτι ουτωσ αναγκαζει ποιειν και εσιγησεν ουτωσ ειπασ 

Chapter 4
1και ηρξατο ο δευτεροσ λαλειν ο ειπασ περι τησ ισχυοσ του βασιλεωσ2ω ανδρεσ ουχ υπερισχυουσιν οι 
ανθρωποι την γην και την θαλασσαν κατακρατουντεσ και παντα τα εν αυτοισ3ο δε βασιλευσ υπερισχυει και 
κυριευει αυτων και δεσποζει αυτων και παν ο εαν ειπη αυτοισ ενακουουσιν4εαν ειπη αυτοισ ποιησαι πολεµον 
ετεροσ προσ τον ετερον ποιουσιν εαν δε εξαποστειλη αυτουσ προσ τουσ πολεµιουσ βαδιζουσιν και 
κατεργαζονται τα ορη και τα τειχη και τουσ πυργουσ5φονευουσιν και φονευονται και τον λογον του βασιλεωσ 
ου παραβαινουσιν εαν δε νικησωσιν τω βασιλει κοµιζουσιν παντα και οσα εαν προνοµευσωσιν και τα αλλα 
παντα6και οσοι ου στρατευονται ουδε πολεµουσιν αλλα γεωργουσιν την γην παλιν οταν σπειρωσι θερισαντεσ 
αναφερουσιν τω βασιλει και ετεροσ τον ετερον αναγκαζοντεσ αναφερουσι τουσ φορουσ τω βασιλει7και αυτοσ 
εισ µονοσ εστιν εαν ειπη αποκτειναι αποκτεννουσιν ειπεν αφειναι αφιουσιν8ειπε παταξαι τυπτουσιν ειπεν 
ερηµωσαι ερηµουσιν ειπεν οικοδοµησαι οικοδοµουσιν9ειπεν εκκοψαι εκκοπτουσιν ειπεν φυτευσαι 
φυτευουσιν10και πασ ο λαοσ αυτου και αι δυναµεισ αυτου ενακουουσιν11προσ δε τουτοισ αυτοσ ανακειται 
εσθιει και πινει και καθευδει αυτοι δε τηρουσιν κυκλω περι αυτον και ου δυνανται εκαστοσ απελθειν και 
ποιειν τα εργα αυτου ουδε παρακουουσιν αυτου12ω ανδρεσ πωσ ουχ υπερισχυει ο βασιλευσ οτι ουτωσ 
επακουστοσ εστιν και εσιγησεν13ο δε τριτοσ ο ειπασ περι των γυναικων και τησ αληθειασ ουτοσ εστιν 
ζοροβαβελ ηρξατο λαλειν14ανδρεσ ου µεγασ ο βασιλευσ και πολλοι οι ανθρωποι και ο οινοσ ισχυει τισ ουν ο 
δεσποζων αυτων η τισ ο κυριευων αυτων ουχ αι γυναικεσ15αι γυναικεσ εγεννησαν τον βασιλεα και παντα τον 
λαον οσ κυριευει τησ θαλασσησ και τησ γησ16και εξ αυτων εγενοντο και αυται εξεθρεψαν αυτουσ τουσ 
φυτευοντασ τουσ αµπελωνασ εξ ων ο οινοσ γινεται17και αυται ποιουσιν τασ στολασ των ανθρωπων και αυται 
ποιουσιν δοξαν τοισ ανθρωποισ και ου δυνανται οι ανθρωποι ειναι χωρισ των γυναικων18εαν δε συναγαγωσιν 
χρυσιον και αργυριον και παν πραγµα ωραιον και ιδωσιν γυναικα µιαν καλην τω ειδει και τω καλλει19και 
ταυτα παντα αφεντεσ εισ αυτην εγκεχηναν και χασκοντεσ το στοµα θεωρουσιν αυτην και παντεσ αυτην 
αιρετιζουσιν µαλλον η το χρυσιον και το αργυριον και παν πραγµα ωραιον20ανθρωποσ τον εαυτου πατερα 
εγκαταλειπει οσ εξεθρεψεν αυτον και την ιδιαν χωραν και προσ την ιδιαν γυναικα κολλαται21και µετα τησ 
γυναικοσ αφιησι την ψυχην και ουτε τον πατερα µεµνηται ουτε την µητερα ουτε την χωραν22και εντευθεν δει 
υµασ γνωναι οτι αι γυναικεσ κυριευουσιν υµων ουχι πονειτε και µοχθειτε και παντα ταισ γυναιξιν διδοτε και 
φερετε23και λαµβανει ανθρωποσ την ροµφαιαν αυτου και εκπορευεται εξοδευειν και ληστευειν και κλεπτειν 
και εισ την θαλασσαν πλειν και ποταµουσ24και τον λεοντα θεωρει και εν σκοτει βαδιζει και οταν κλεψη και 
αρπαση και λωποδυτηση τη ερωµενη αποφερει25και πλειον αγαπα ανθρωποσ την ιδιαν γυναικα µαλλον η τον 
πατερα και την µητερα26και πολλοι απενοηθησαν ταισ ιδιαισ διανοιαισ δια τασ γυναικασ και δουλοι 
εγενοντο δι′ αυτασ27και πολλοι απωλοντο και εσφαλησαν και ηµαρτοσαν δια τασ γυναικασ28και νυν ου 
πιστευετε µοι ουχι µεγασ ο βασιλευσ τη εξουσια αυτου ουχι πασαι αι χωραι ευλαβουνται αψασθαι 
αυτου29εθεωρουν αυτον και απαµην την θυγατερα βαρτακου του θαυµαστου την παλλακην του βασιλεωσ 
καθηµενην εν δεξια του βασιλεωσ30και αφαιρουσαν το διαδηµα απο τησ κεφαλησ του βασιλεωσ και 
επιτιθουσαν εαυτη και ερραπιζεν τον βασιλεα τη αριστερα31και προσ τουτοισ ο βασιλευσ χασκων το στοµα 
εθεωρει αυτην και εαν προσγελαση αυτω γελα εαν δε πικρανθη επ′ αυτον κολακευει αυτην οπωσ διαλλαγη 
αυτω32ω ανδρεσ πωσ ουχι ισχυραι αι γυναικεσ οτι ουτωσ πρασσουσιν33και τοτε ο βασιλευσ και οι µεγιστανεσ 
ενεβλεπον ετεροσ προσ τον ετερον34και ηρξατο λαλειν περι τησ αληθειασ ανδρεσ ουχι ισχυραι αι γυναικεσ 
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µεγαλη η γη και υψηλοσ ο ουρανοσ και ταχυσ τω δροµω ο ηλιοσ οτι στρεφεται εν τω κυκλω του ουρανου και 
παλιν αποτρεχει εισ τον εαυτου τοπον εν µια ηµερα35ουχι µεγασ οσ ταυτα ποιει και η αληθεια µεγαλη και 
ισχυροτερα παρα παντα36πασα η γη την αληθειαν καλει και ο ουρανοσ αυτην ευλογει και παντα τα εργα 
σειεται και τρεµει και ουκ εστιν µετ′ αυτου αδικον ουθεν37αδικοσ ο οινοσ αδικοσ ο βασιλευσ αδικοι αι 
γυναικεσ αδικοι παντεσ οι υιοι των ανθρωπων και αδικα παντα τα εργα αυτων παντα τα τοιαυτα και ουκ 
εστιν εν αυτοισ αληθεια και εν τη αδικια αυτων απολουνται38η δε αληθεια µενει και ισχυει εισ τον αιωνα και 
ζη και κρατει εισ τον αιωνα του αιωνοσ39και ουκ εστιν παρ′ αυτη λαµβανειν προσωπα ουδε διαφορα αλλα τα 
δικαια ποιει απο παντων των αδικων και πονηρων και παντεσ ευδοκουσι τοισ εργοισ αυτησ και ουκ εστιν εν 
τη κρισει αυτησ ουθεν αδικον40και αυτη η ισχυσ και το βασιλειον και η εξουσια και η µεγαλειοτησ των 
παντων αιωνων ευλογητοσ ο θεοσ τησ αληθειασ41και εσιωπησεν του λαλειν και πασ ο λαοσ τοτε εφωνησεν 
και τοτε ειπον µεγαλη η αληθεια και υπερισχυει42τοτε ο βασιλευσ ειπεν αυτω αιτησαι ο θελεισ πλειω των 
γεγραµµενων και δωσοµεν σοι ον τροπον ευρεθησ σοφωτεροσ και εχοµενοσ µου καθηση και συγγενησ µου 
κληθηση43τοτε ειπεν τω βασιλει µνησθητι την ευχην ην ηυξω οικοδοµησαι την ιερουσαληµ εν τη ηµερα η το 
βασιλειον σου παρελαβεσ44και παντα τα σκευη τα ληµφθεντα εξ ιερουσαληµ εκπεµψαι α εξεχωρισεν κυροσ 
οτε ηυξατο εκκοψαι βαβυλωνα και ηυξατο εξαποστειλαι εκει45και συ ευξω οικοδοµησαι τον ναον ον 
ενεπυρισαν οι ιδουµαιοι οτε ηρηµωθη η ιουδαια υπο των χαλδαιων46και νυν τουτο εστιν ο σε αξιω κυριε 
βασιλευ και ο αιτουµαι σε και αυτη εστιν η µεγαλωσυνη η παρα σου δεοµαι ουν ινα ποιησησ την ευχην ην 
ηυξω τω βασιλει του ουρανου ποιησαι εκ στοµατοσ σου47τοτε αναστασ δαρειοσ ο βασιλευσ κατεφιλησεν 
αυτον και εγραψεν αυτω τασ επιστολασ προσ παντασ τουσ οικονοµουσ και τοπαρχασ και στρατηγουσ και 
σατραπασ ινα προπεµψωσιν αυτον και τουσ µετ′ αυτου παντασ αναβαινοντασ οικοδοµησαι την 
ιερουσαληµ48και πασι τοισ τοπαρχαισ εν κοιλη συρια και φοινικη και τοισ εν τω λιβανω εγραψεν επιστολασ 
µεταφερειν ξυλα κεδρινα απο του λιβανου εισ ιερουσαληµ και οπωσ οικοδοµησωσιν µετ′ αυτου την 
πολιν49και εγραψεν πασι τοισ ιουδαιοισ τοισ αναβαινουσιν απο τησ βασιλειασ εισ την ιουδαιαν υπερ τησ 
ελευθεριασ παντα δυνατον και σατραπην και τοπαρχην και οικονοµον µη επελευσεσθαι επι τασ θυρασ 
αυτων50και πασαν την χωραν ην κρατησουσιν αφορολογητον αυτοισ υπαρχειν και ινα οι ιδουµαιοι αφιωσι 
τασ κωµασ ασ διακρατουσιν των ιουδαιων51και εισ την οικοδοµην του ιερου δοθηναι κατ′ ενιαυτον ταλαντα 
εικοσι µεχρι του οικοδοµηθηναι52και επι το θυσιαστηριον ολοκαυτωµατα καρπουσθαι καθ′ ηµεραν καθα 
εχουσιν εντολην επτακαιδεκα προσφερειν αλλα ταλαντα δεκα κατ′ ενιαυτον53και πασιν τοισ προσβαινουσιν 
απο τησ βαβυλωνιασ κτισαι την πολιν υπαρχειν την ελευθεριαν αυτοισ τε και τοισ τεκνοισ αυτων και πασι 
τοισ ιερευσι τοισ προσβαινουσιν54εγραψεν δε και την χορηγιαν και την ιερατικην στολην εν τινι λατρευουσιν 
εν αυτη55και τοισ λευιταισ εγραψεν δουναι την χορηγιαν εωσ ησ ηµερασ επιτελεσθη ο οικοσ και ιερουσαληµ 
οικοδοµηθηναι56και πασι τοισ φρουρουσι την πολιν εγραψε δουναι αυτοισ κληρουσ και οψωνια57και 
εξαπεστειλεν παντα τα σκευη α εξεχωρισεν κυροσ απο βαβυλωνοσ και παντα οσα ειπεν κυροσ ποιησαι και 
αυτοσ επεταξεν ποιησαι και εξαποστειλαι εισ ιερουσαληµ58και οτε εξηλθεν ο νεανισκοσ αρασ το προσωπον 
εισ τον ουρανον εναντιον ιερουσαληµ ευλογησεν τω βασιλει του ουρανου λεγων59παρα σου η νικη και παρα 
σου η σοφια και ση η δοξα και εγω σοσ οικετησ60ευλογητοσ ει οσ εδωκασ µοι σοφιαν και σοι οµολογω 
δεσποτα των πατερων61και ελαβεν τασ επιστολασ και εξηλθεν εισ βαβυλωνα και απηγγειλεν τοισ αδελφοισ 
αυτου πασιν62και ευλογησαν τον θεον των πατερων αυτων οτι εδωκεν αυτοισ ανεσιν και αφεσιν63αναβηναι 
και οικοδοµησαι ιερουσαληµ και το ιερον ου ωνοµασθη το ονοµα αυτου επ′ αυτω και εκωθωνιζοντο µετα 
µουσικων και χαρασ ηµερασ επτα 

Chapter 5
1µετα δε ταυτα εξελεγησαν αναβηναι αρχηγοι οικου πατριων κατα φυλασ αυτων και αι γυναικεσ αυτων και οι 
υιοι και αι θυγατερεσ και οι παιδεσ αυτων και αι παιδισκαι και τα κτηνη αυτων2και δαρειοσ συναπεστειλεν 
µετ′ αυτων ιππεισ χιλιουσ εωσ του αποκαταστησαι αυτουσ εισ ιερουσαληµ µετ′ ειρηνησ και µετα µουσικων 
τυµπανων και αυλων3και παντεσ οι αδελφοι αυτων παιζοντεσ και εποιησεν αυτουσ συναναβηναι µετ′ 
εκεινων4και ταυτα τα ονοµατα των ανδρων των αναβαινοντων κατα πατριασ αυτων εισ τασ φυλασ επι την 
µεριδαρχιαν αυτων5οι ιερεισ υιοι φινεεσ υιου ααρων ιησουσ ο του ιωσεδεκ του σαραιου και ιωακιµ ο του 
ζοροβαβελ του σαλαθιηλ εκ του οικου του δαυιδ εκ τησ γενεασ φαρεσ φυλησ δε ιουδα6οσ ελαλησεν επι 
δαρειου του βασιλεωσ περσων λογουσ σοφουσ εν τω δευτερω ετει τησ βασιλειασ αυτου µηνι νισαν του 
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πρωτου µηνοσ7εισιν δε ουτοι εκ τησ ιουδαιασ οι αναβαντεσ εκ τησ αιχµαλωσιασ τησ παροικιασ ουσ 
µετωκισεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ εισ βαβυλωνα8και επεστρεψαν εισ ιερουσαληµ και την 
λοιπην ιουδαιαν εκαστοσ εισ την ιδιαν πολιν οι ελθοντεσ µετα ζοροβαβελ και ιησου νεεµιου ζαραιου 
ρησαιου ενηνιοσ µαρδοχαιου βεελσαρου ασφαρασου βορολιου ροι+µου βαανα των προηγουµενων 
αυτων9αριθµοσ των απο του εθνουσ και οι προηγουµενοι αυτων υιοι φοροσ δυο χιλιαδεσ και εκατον 
εβδοµηκοντα δυο10υιοι σαφατ τετρακοσιοι εβδοµηκοντα δυο υιοι αρεε επτακοσιοι πεντηκοντα εξ11υιοι 
φααθµωαβ εισ τουσ υιουσ ιησου και ιωαβ δισχιλιοι οκτακοσιοι δεκα δυο12υιοι ωλαµου χιλιοι διακοσιοι 
πεντηκοντα τεσσαρεσ υιοι ζατου εννακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε υιοι χορβε επτακοσιοι πεντε υιοι βανι 
εξακοσιοι τεσσαρακοντα οκτω13υιοι βηβαι εξακοσιοι εικοσι τρεισ υιοι ασγαδ χιλιοι τριακοσιοι εικοσι 
δυο14υιοι αδωνικαµ εξακοσιοι εξηκοντα επτα υιοι βαγοι δισχιλιοι εξηκοντα εξ υιοι αδινου τετρακοσιοι 
πεντηκοντα τεσσαρεσ15υιοι ατηρ εζεκιου ενενηκοντα δυο υιοι κιλαν και αζητασ εξηκοντα επτα υιοι αζουρου 
τετρακοσιοι τριακοντα δυο16υιοι αννιασ εκατον εισ υιοι αροµ υιοι βασσαι τριακοσιοι εικοσι τρεισ υιοι 
αριφου εκατον δεκα δυο17υιοι βαιτηρουσ τρισχιλιοι πεντε υιοι εκ βαιθλωµων εκατον εικοσι τρεισ18οι εκ 
νετεβασ πεντηκοντα πεντε οι εξ ενατου εκατον πεντηκοντα οκτω οι εκ βαιτασµων τεσσαρακοντα δυο19οι εκ 
καριαθιαριοσ εικοσι πεντε οι εκ καπιρασ και βηροτ επτακοσιοι τεσσαρακοντα τρεισ20οι χαδιασαι και 
αµµιδιοι τετρακοσιοι εικοσι δυο οι εκ κιραµασ και γαββησ εξακοσιοι εικοσι εισ21οι εκ µακαλων εκατον 
εικοσι δυο οι εκ βαιτολιω πεντηκοντα δυο υιοι νιφισ εκατον πεντηκοντα εξ22υιοι καλαµω αλλου και ωνουσ 
επτακοσιοι εικοσι πεντε υιοι ιερεχου τριακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε23υιοι σαναασ τρισχιλιοι τριακοσιοι 
τριακοντα24οι ιερεισ υιοι ιεδδου του υιου ιησου εισ τουσ υιουσ ανασιβ εννακοσιοι εβδοµηκοντα δυο υιοι 
εµµηρου χιλιοι πεντηκοντα δυο25υιοι φασσουρου χιλιοι διακοσιοι τεσσαρακοντα επτα υιοι χαρµη χιλιοι δεκα 
επτα26οι δε λευιται υιοι ιησου και καδµιηλου και βαννου και σουδιου εβδοµηκοντα τεσσαρεσ27οι ιεροψαλται 
υιοι ασαφ εκατον εικοσι οκτω28οι θυρωροι υιοι σαλουµ υιοι αταρ υιοι τολµαν υιοι ακουβ υιοι ατητα υιοι 
σωβαι οι παντεσ εκατον τριακοντα εννεα29οι ιεροδουλοι υιοι ησαυ υιοι ασιφα υιοι ταβαωθ υιοι κηρασ υιοι 
σουα υιοι φαδαιου υιοι λαβανα υιοι αγγαβα30υιοι ακουδ υιοι ουτα υιοι κηταβ υιοι αγαβα υιοι συβαι+ υιοι 
αναν υιοι καθουα υιοι γεδδουρ31υιοι ιαι+ρου υιοι δαισαν υιοι νοεβα υιοι χασεβα υιοι γαζηρα υιοι οζιου υιοι 
φινοε υιοι ασαρα υιοι βασθαι υιοι ασανα υιοι µαανι υιοι ναφισι υιοι ακουφ υιοι αχιβα υιοι ασουρ υιοι 
φαρακιµ υιοι βασαλωθ32υιοι µεεδδα υιοι κουθα υιοι χαρεα υιοι βαρχουσ υιοι σεραρ υιοι θοµοι υιοι νασι υιοι 
ατιφα33υιοι παιδων σαλωµων υιοι ασσαφιωθ υιοι φαριδα υιοι ιεηλι υιοι λοζων υιοι ισδαηλ υιοι σαφυθι34υιοι 
αγια υιοι φακαρεθ−σαβιη υιοι σαρωθιε υιοι µασιασ υιοι γασ υιοι αδδουσ υιοι σουβασ υιοι αφερρα υιοι 
βαρωδισ υιοι σαφατ υιοι αµων35παντεσ οι ιεροδουλοι και οι υιοι των παιδων σαλωµων τριακοσιοι 
εβδοµηκοντα δυο36ουτοι αναβαντεσ απο θερµελεθ και θελερσασ ηγουµενοσ αυτων χαρααθ αδαν και 
αµαρ37και ουκ ηδυναντο απαγγειλαι τασ πατριασ αυτων και γενεασ ωσ εκ του ισραηλ εισιν υιοι δαλαν του 
υιου τουβαν υιοι νεκωδαν εξακοσιοι πεντηκοντα δυο38και εκ των ιερεων οι εµποιουµενοι ιερωσυνησ και ουχ 
ευρεθησαν υιοι οββια υιοι ακκωσ υιοι ιοδδουσ του λαβοντοσ αυγιαν γυναικα των θυγατερων φαρζελλαιου 
και εκληθη επι τω ονοµατι αυτου39και τουτων ζητηθεισησ τησ γενικησ γραφησ εν τω καταλοχισµω και µη 
ευρεθεισησ εχωρισθησαν του ιερατευειν40και ειπεν αυτοισ νεεµιασ και ατθαριασ µη µετεχειν των αγιων 
αυτουσ εωσ αναστη αρχιερευσ ενδεδυµενοσ την δηλωσιν και την αληθειαν41οι δε παντεσ ησαν ισραηλ απο 
δωδεκαετουσ χωρισ παιδων και παιδισκων µυριαδεσ τεσσαρεσ δισχιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα παιδεσ τουτων 
και παιδισκαι επτακισχιλιοι τριακοσιοι τριακοντα επτα ψαλται και ψαλτωδοι διακοσιοι τεσσαρακοντα 
πεντε42καµηλοι τετρακοσιοι τριακοντα πεντε και ιπποι επτακισχιλιοι τριακοντα εξ ηµιονοι διακοσιοι 
τεσσαρακοντα πεντε υποζυγια πεντακισχιλια πεντακοσια εικοσι πεντε43και εκ των ηγουµενων κατα τασ 
πατριασ εν τω παραγινεσθαι αυτουσ εισ το ιερον του θεου το εν ιερουσαληµ ευξαντο εγειραι τον οικον επι του 
τοπου αυτου κατα την αυτων δυναµιν44και δουναι εισ το ιερον γαζοφυλακιον των εργων χρυσιου µνασ χιλιασ 
και αργυριου µνασ πεντακισχιλιασ και στολασ ιερατικασ εκατον45και κατωκισθησαν οι ιερεισ και οι λευιται 
και οι εκ του λαου εν ιερουσαληµ και τη χωρα οι τε ιεροψαλται και οι θυρωροι και πασ ισραηλ εν ταισ 
κωµαισ αυτων46ενσταντοσ δε του εβδοµου µηνοσ και οντων των υιων ισραηλ εκαστου εν τοισ ιδιοισ 
συνηχθησαν οµοθυµαδον εισ το ευρυχωρον του πρωτου πυλωνοσ του προσ τη ανατολη47και καταστασ 
ιησουσ ο του ιωσεδεκ και οι αδελφοι αυτου οι ιερεισ και ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και οι τουτου αδελφοι 
ητοιµασαν το θυσιαστηριον του θεου του ισραηλ48προσενεγκαι επ′ αυτου ολοκαυτωσεισ ακολουθωσ τοισ εν 
τη µωυσεωσ βιβλω του ανθρωπου του θεου διηγορευµενοισ49και επισυνηχθησαν αυτοισ εκ των αλλων εθνων 
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τησ γησ και κατωρθωσαν το θυσιαστηριον επι του τοπου αυτου οτι εν εχθρα ησαν αυτοισ και κατισχυσαν 
αυτουσ παντα τα εθνη τα επι τησ γησ και ανεφερον θυσιασ κατα τον καιρον και ολοκαυτωµατα τω κυριω το 
πρωινον και το δειλινον50και ηγαγοσαν την τησ σκηνοπηγιασ εορτην ωσ επιτετακται εν τω νοµω και θυσιασ 
καθ′ ηµεραν ωσ προσηκον ην51και µετα ταυτα προσφορασ ενδελεχισµου και θυσιασ σαββατων και 
νουµηνιων και εορτων πασων ηγιασµενων52και οσοι ευξαντο ευχην τω θεω απο τησ νουµηνιασ του εβδοµου 
µηνοσ ηρξαντο προσφερειν θυσιασ τω θεω και ο ναοσ του θεου ουπω ωκοδοµητο53και εδωκαν αργυριον τοισ 
λατοµοισ και τεκτοσι και βρωτα και ποτα και χαρα τοισ σιδωνιοισ και τυριοισ εισ το παραγειν αυτουσ εκ του 
λιβανου ξυλα κεδρινα διαφερειν σχεδιασ εισ τον ιοππησ λιµενα κατα το προσταγµα το γραφεν αυτοισ παρα 
κυρου του περσων βασιλεωσ54και τω δευτερω ετει παραγενοµενοσ εισ το ιερον του θεου εισ ιερουσαληµ 
µηνοσ δευτερου ηρξατο ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και ιησουσ ο του ιωσεδεκ και οι αδελφοι αυτων και οι 
ιερεισ οι λευιται και παντεσ οι παραγενοµενοι εκ τησ αιχµαλωσιασ εισ ιερουσαληµ55και εθεµελιωσαν τον 
ναον του θεου τη νουµηνια του δευτερου µηνοσ του δευτερου ετουσ εν τω ελθειν εισ την ιουδαιαν και 
ιερουσαληµ56και εστησαν τουσ λευιτασ απο εικοσαετουσ επι των εργων του κυριου και εστη ιησουσ και οι 
υιοι και οι αδελφοι και καδµιηλ ο αδελφοσ και οι υιοι ιησου ηµαδαβουν και οι υιοι ιωδα του ιλιαδουν συν 
τοισ υιοισ και αδελφοισ παντεσ οι λευιται οµοθυµαδον εργοδιωκται ποιουντεσ εισ τα εργα εν τω οικω του 
θεου57και ωκοδοµησαν οι οικοδοµοι τον ναον του κυριου και εστησαν οι ιερεισ εστολισµενοι µετα µουσικων 
και σαλπιγγων και οι λευιται υιοι ασαφ εχοντεσ τα κυµβαλα υµνουντεσ τω κυριω και ευλογουντεσ κατα δαυιδ 
βασιλεα του ισραηλ58και εφωνησαν δι′ υµνων οµολογουντεσ τω κυριω οτι η χρηστοτησ αυτου και η δοξα εισ 
τουσ αιωνασ παντι ισραηλ59και πασ ο λαοσ εσαλπισαν και εβοησαν φωνη µεγαλη υµνουντεσ τω κυριω επι τη 
εγερσει του οικου του κυριου60και ηλθοσαν εκ των ιερεων των λευιτων και των προκαθηµενων κατα τασ 
πατριασ αυτων οι πρεσβυτεροι οι εωρακοτεσ τον προ τουτου οικον προσ την τουτου οικοδοµην µετα κραυγησ 
και κλαυθµου µεγαλου61και πολλοι δια σαλπιγγων και χαρασ µεγαλη τη φωνη62ωστε τον λαον µη ακουειν των 
σαλπιγγων δια τον κλαυθµον του λαου ο γαρ οχλοσ ην ο σαλπιζων µεγαλωστι ωστε µακροθεν ακουεσθαι63και 
ακουσαντεσ οι εχθροι τησ φυλησ ιουδα και βενιαµιν ηλθοσαν επιγνωναι τισ η φωνη των σαλπιγγων64και 
επεγνωσαν οτι οι εκ τησ αιχµαλωσιασ οικοδοµουσιν τον ναον τω κυριω θεω ισραηλ65και προσελθοντεσ τω 
ζοροβαβελ και ιησου και τοισ ηγουµενοισ των πατριων λεγουσιν αυτοισ συνοικοδοµησοµεν υµιν66οµοιωσ 
γαρ υµιν ακουοµεν του κυριου υµων και αυτω επιθυοµεν απο ηµερων ασβασαρεθ βασιλεωσ ασσυριων οσ 
µετηγαγεν ηµασ ενταυθα67και ειπεν αυτοισ ζοροβαβελ και ιησουσ και οι ηγουµενοι των πατριων του ισραηλ 
ουχ υµιν και ηµιν του οικοδοµησαι τον οικον κυριω τω θεω ηµων68ηµεισ γαρ µονοι οικοδοµησοµεν τω κυριω 
του ισραηλ ακολουθωσ οισ προσεταξεν ηµιν κυροσ ο βασιλευσ περσων69τα δε εθνη τησ γησ επικειµενα τοισ 
εν τη ιουδαια και πολιορκουντεσ ειργον του οικοδοµειν70και επιβουλασ και δηµαγωγιασ και επισυστασεισ 
ποιουµενοι απεκωλυσαν του επιτελεσθηναι την οικοδοµην παντα τον χρονον τησ ζωησ του βασιλεωσ 
κυρου71και ειρχθησαν τησ οικοδοµησ ετη δυο εωσ τησ δαρειου βασιλειασ 

Chapter 6
1εν δε τω δευτερω ετει τησ του δαρειου βασιλειασ επροφητευσεν αγγαιοσ και ζαχαριασ ο του εδδι οι προφηται 
επι τουσ ιουδαιουσ τουσ εν τη ιουδαια και ιερουσαληµ επι τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ επ′ αυτουσ2τοτε 
στασ ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και ιησουσ ο του ιωσεδεκ ηρξαντο οικοδοµειν τον οικον του κυριου τον εν 
ιερουσαληµ συνοντων των προφητων του κυριου βοηθουντων αυτοισ3εν αυτω τω χρονω παρην προσ αυτουσ 
σισιννησ ο επαρχοσ συριασ και φοινικησ και σαθραβουζανησ και οι συνεταιροι και ειπαν αυτοισ4τινοσ υµιν 
συνταξαντοσ τον οικον τουτον οικοδοµειτε και την στεγην ταυτην και ταλλα παντα επιτελειτε και τινεσ εισιν 
οι οικοδοµοι οι ταυτα επιτελουντεσ5και εσχοσαν χαριν επισκοπησ γενοµενησ επι την αιχµαλωσιαν παρα του 
κυριου οι πρεσβυτεροι των ιουδαιων6και ουκ εκωλυθησαν τησ οικοδοµησ µεχρι του υποσηµανθηναι δαρειω 
περι αυτων και προσφωνηθηναι7αντιγραφον επιστολησ ησ εγραψεν δαρειω και απεστειλεν σισιννησ ο 
επαρχοσ συριασ και φοινικησ και σαθραβουζανησ και οι συνεταιροι οι εν συρια και φοινικη 
ηγεµονεσ8βασιλει δαρειω χαιρειν παντα γνωστα εστω τω κυριω ηµων τω βασιλει οτι παραγενοµενοι εισ την 
χωραν τησ ιουδαιασ και ελθοντεσ εισ ιερουσαληµ την πολιν κατελαβοµεν τησ αιχµαλωσιασ τουσ 
πρεσβυτερουσ των ιουδαιων εν ιερουσαληµ τη πολει οικοδοµουντασ οικον τω κυριω µεγαν καινον δια λιθων 
ξυστων πολυτελων ξυλων τιθεµενων εν τοισ τοιχοισ9και τα εργα εκεινα επι σπουδησ γιγνοµενα και 
ευοδουµενον το εργον εν ταισ χερσιν αυτων και εν παση δοξη και επιµελεια συντελουµενα10τοτε 
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επυνθανοµεθα των πρεσβυτερων τουτων λεγοντεσ τινοσ υµιν προσταξαντοσ οικοδοµειτε τον οικον τουτον και 
τα εργα ταυτα θεµελιουτε11επηρωτησαµεν ουν αυτουσ εινεκεν του γνωρισαι σοι και γραψαι σοι τουσ 
ανθρωπουσ τουσ αφηγουµενουσ και την ονοµατογραφιαν ητουµεν αυτουσ των προκαθηγουµενων12οι δε 
απεκριθησαν ηµιν λεγοντεσ ηµεισ εσµεν παιδεσ του κυριου του κτισαντοσ τον ουρανον και την γην13και 
ωκοδοµητο ο οικοσ εµπροσθεν ετων πλειονων δια βασιλεωσ του ισραηλ µεγαλου και ισχυρου και 
επετελεσθη14και επει οι πατερεσ ηµων παραπικραναντεσ ηµαρτον εισ τον κυριον του ισραηλ τον ουρανιον 
παρεδωκεν αυτουσ εισ χειρασ ναβουχοδονοσορ βασιλεωσ βαβυλωνοσ βασιλεωσ των χαλδαιων15τον τε οικον 
καθελοντεσ ενεπυρισαν και τον λαον ηχµαλωτευσαν εισ βαβυλωνα16εν δε τω πρωτω ετει βασιλευοντοσ κυρου 
χωρασ βαβυλωνιασ εγραψεν ο βασιλευσ κυροσ οικοδοµησαι τον οικον τουτον17και τα ιερα σκευη τα χρυσα 
και τα αργυρα α εξηνεγκεν ναβουχοδονοσορ εκ του οικου του εν ιερουσαληµ και απηρεισατο αυτα εν τω 
εαυτου ναω παλιν εξηνεγκεν αυτα κυροσ ο βασιλευσ εκ του ναου του εν βαβυλωνι και παρεδοθη ζοροβαβελ 
και σαναβασσαρω τω επαρχω18και επεταγη αυτω απενεγκαντι παντα τα σκευη ταυτα αποθειναι εν τω ναω τω 
εν ιερουσαληµ και τον ναον του κυριου τουτον οικοδοµηθηναι επι του τοπου19τοτε ο σαναβασσαροσ εκεινοσ 
παραγενοµενοσ ενεβαλετο τουσ θεµελιουσ του οικου κυριου του εν ιερουσαληµ και απ′ εκεινου µεχρι του νυν 
οικοδοµουµενοσ ουκ ελαβεν συντελειαν20νυν ουν ει κρινεται βασιλευ επισκεπητω εν τοισ βασιλικοισ 
βιβλιοφυλακιοισ του κυριου βασιλεωσ τοισ εν βαβυλωνι21και εαν ευρισκηται µετα τησ γνωµησ κυρου του 
βασιλεωσ γενοµενην την οικοδοµην του οικου κυριου του εν ιερουσαληµ και κρινηται τω κυριω βασιλει ηµων 
προσφωνησατω ηµιν περι τουτων22τοτε ο βασιλευσ δαρειοσ προσεταξεν επισκεψασθαι εν τοισ βασιλικοισ 
βιβλιοφυλακιοισ τοισ κειµενοισ εν βαβυλωνι και ευρεθη εν εκβατανοισ τη βαρει τη εν µηδια χωρα τοµοσ εισ 
εν ω υπεµνηµατιστο ταδε23ετουσ πρωτου βασιλευοντοσ κυρου βασιλευσ κυροσ προσεταξεν τον οικον του 
κυριου τον εν ιερουσαληµ οικοδοµησαι οπου επιθυουσιν δια πυροσ ενδελεχουσ24ου το υψοσ πηχεων 
εξηκοντα πλατοσ πηχεων εξηκοντα δια δοµων λιθινων ξυστων τριων και δοµου ξυλινου εγχωριου καινου 
ενοσ και το δαπανηµα δοθηναι εκ του οικου κυρου του βασιλεωσ25και τα ιερα σκευη του οικου κυριου τα τε 
χρυσα και τα αργυρα α εξηνεγκεν ναβουχοδονοσορ εκ του οικου του εν ιερουσαληµ και απηνεγκεν εισ 
βαβυλωνα αποκατασταθηναι εισ τον οικον τον εν ιερουσαληµ ου ην κειµενα οπωσ τεθη εκει26προσεταξεν δε 
επιµεληθηναι σισιννη επαρχω συριασ και φοινικησ και σαθραβουζανη και τοισ συνεταιροισ και τοισ 
αποτεταγµενοισ εν συρια και φοινικη ηγεµοσιν απεχεσθαι του τοπου εασαι δε τον παιδα του κυριου 
ζοροβαβελ επαρχον δε τησ ιουδαιασ και τουσ πρεσβυτερουσ των ιουδαιων τον οικον του κυριου εκεινον 
οικοδοµειν επι του τοπου27καγω δε επεταξα ολοσχερωσ οικοδοµησαι και ατενισαι ινα συµποιωσιν τοισ εκ τησ 
αιχµαλωσιασ τησ ιουδαιασ µεχρι του επιτελεσθηναι τον οικον του κυριου28και απο τησ φορολογιασ κοιλησ 
συριασ και φοινικησ επιµελωσ συνταξιν διδοσθαι τουτοισ τοισ ανθρωποισ εισ θυσιασ τω κυριω ζοροβαβελ 
επαρχω εισ ταυρουσ και κριουσ και αρνασ29οµοιωσ δε και πυρον και αλα και οινον και ελαιον ενδελεχωσ 
κατ′ ενιαυτον καθωσ αν οι ιερεισ οι εν ιερουσαληµ υπαγορευσωσιν αναλισκεσθαι καθ′ ηµεραν 
αναµφισβητητωσ30οπωσ προσφερωνται σπονδαι τω θεω τω υψιστω υπερ του βασιλεωσ και των παιδων και 
προσευχωνται περι τησ αυτων ζωησ31και προσεταξεν ινα οσοι εαν παραβωσιν τι των προειρηµενων και των 
προσγεγραµµενων η και ακυρωσωσιν ληµφθηναι ξυλον εκ των ιδιων αυτου και επι τουτου κρεµασθηναι και 
τα υπαρχοντα αυτου ειναι βασιλικα32δια ταυτα και ο κυριοσ ου το ονοµα αυτου επικεκληται εκει αφανισαι 
παντα βασιλεα και εθνοσ οσ εκτενει την χειρα αυτου κωλυσαι η κακοποιησαι τον οικον του κυριου εκεινον 
τον εν ιερουσαληµ33εγω βασιλευσ δαρειοσ δεδογµατικα επιµελωσ κατα ταυτα γιγνεσθαι 

Chapter 7
1τοτε σισιννησ ο επαρχοσ κοιλησ συριασ και φοινικησ και σαθραβουζανησ και οι συνεταιροι 
κατακολουθησαντεσ τοισ υπο του βασιλεωσ δαρειου προσταγεισιν2επεστατουν των ιερων εργων 
επιµελεστερον συνεργουντεσ τοισ πρεσβυτεροισ των ιουδαιων και ιεροσταταισ3και ευοδα εγινετο τα ιερα εργα 
προφητευοντων αγγαιου και ζαχαριου των προφητων4και συνετελεσαν ταυτα δια προσταγµατοσ του κυριου 
θεου ισραηλ5και µετα τησ γνωµησ κυρου και δαρειου και αρταξερξου βασιλεωσ περσων συνετελεσθη ο οικοσ 
ο αγιοσ εωσ τριτησ και εικαδοσ µηνοσ αδαρ του εκτου ετουσ βασιλεωσ δαρειου6και εποιησαν οι υιοι ισραηλ 
και οι ιερεισ και οι λευιται και οι λοιποι οι εκ τησ αιχµαλωσιασ οι προστεθεντεσ ακολουθωσ τοισ εν τη 
µωυσεωσ βιβλω7και προσηνεγκαν εισ τον εγκαινισµον του ιερου του κυριου ταυρουσ εκατον κριουσ 
διακοσιουσ αρνασ τετρακοσιουσ8χιµαρουσ υπερ αµαρτιασ παντοσ του ισραηλ δωδεκα προσ αριθµον εκ των 
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φυλαρχων του ισραηλ δωδεκα9και εστησαν οι ιερεισ και οι λευιται εστολισµενοι κατα φυλασ επι των εργων 
του κυριου θεου ισραηλ ακολουθωσ τη µωυσεωσ βιβλω και οι θυρωροι εφ′ εκαστου πυλωνοσ10και ηγαγοσαν 
οι υιοι ισραηλ των εκ τησ αιχµαλωσιασ το πασχα εν τη τεσσαρεσκαιδεκατη του πρωτου µηνοσ οτι 
ηγνισθησαν οι ιερεισ και οι λευιται αµα11και παντεσ οι υιοι τησ αιχµαλωσιασ ουχ ηγνισθησαν οτι οι λευιται 
αµα παντεσ ηγνισθησαν12και εθυσαν το πασχα πασιν τοισ υιοισ τησ αιχµαλωσιασ και τοισ αδελφοισ αυτων 
τοισ ιερευσιν και εαυτοισ13και εφαγοσαν οι υιοι ισραηλ οι εκ τησ αιχµαλωσιασ παντεσ οι χωρισθεντεσ απο 
των βδελυγµατων των εθνων τησ γησ ζητουντεσ τον κυριον14και ηγαγοσαν την εορτην των αζυµων επτα 
ηµερασ ευφραινοµενοι εναντι του κυριου15οτι µετεστρεψεν την βουλην του βασιλεωσ ασσυριων επ′ αυτουσ 
κατισχυσαι τασ χειρασ αυτων επι τα εργα κυριου θεου ισραηλ 

Chapter 8
1και µεταγενεστεροσ τουτων βασιλευοντοσ αρταξερξου του περσων βασιλεωσ προσεβη εσδρασ σαραιου του 
εζεριου του χελκιου του σαληµου2του σαδδουκου του αχιτωβ του αµαριου του οζιου του βοκκα του αβισουε 
του φινεεσ του ελεαζαρ του ααρων του πρωτου ιερεωσ3ουτοσ εσδρασ ανεβη εκ βαβυλωνοσ ωσ γραµµατευσ 
ευφυησ ων εν τω µωυσεωσ νοµω τω εκδεδοµενω υπο του θεου του ισραηλ4και εδωκεν αυτω ο βασιλευσ δοξαν 
ευροντοσ χαριν εναντιον αυτου επι παντα τα αξιωµατα αυτου5και συνανεβησαν εκ των υιων ισραηλ και των 
ιερεων και λευιτων και ιεροψαλτων και θυρωρων και ιεροδουλων εισ ιεροσολυµα ετουσ εβδοµου 
βασιλευοντοσ αρταξερξου εν τω πεµπτω µηνι ουτοσ ενιαυτοσ εβδοµοσ τω βασιλει6εξελθοντεσ γαρ εκ 
βαβυλωνοσ τη νουµηνια του πρωτου µηνοσ εν τη νουµηνια του πεµπτου µηνοσ παρεγενοντο εισ ιεροσολυµα 
κατα την δοθεισαν αυτοισ ευοδιαν παρα του κυριου επ′ αυτω7ο γαρ εσδρασ πολλην επιστηµην περιειχεν εισ 
το µηδεν παραλιπειν των εκ του νοµου κυριου και εκ των εντολων διδαξαι τον παντα ισραηλ παντα τα 
δικαιωµατα και τα κριµατα8προσπεσοντοσ δε του γραφεντοσ προσταγµατοσ παρα αρταξερξου του βασιλεωσ 
προσ εσδραν τον ιερεα και αναγνωστην του νοµου κυριου ου εστιν αντιγραφον το υποκειµενον9βασιλευσ 
αρταξερξησ εσδρα τω ιερει και αναγνωστη του νοµου κυριου χαιρειν10και τα φιλανθρωπα εγω κρινασ 
προσεταξα τουσ βουλοµενουσ εκ του εθνουσ των ιουδαιων αιρετιζοντασ και των ιερεων και των λευιτων και 
των δε εν τη ηµετερα βασιλεια συµπορευεσθαι σοι εισ ιερουσαληµ11οσοι ουν ενθυµουνται συνεξορµατωσαν 
καθαπερ δεδοκται εµοι τε και τοισ επτα φιλοισ συµβουλευταισ12οπωσ επισκεψωνται τα κατα την ιουδαιαν και 
ιερουσαληµ ακολουθωσ ω εχει εν τω νοµω του κυριου13και απενεγκειν δωρα τω κυριω του ισραηλ α ηυξαµην 
εγω τε και οι φιλοι εισ ιερουσαληµ και παν χρυσιον και αργυριον ο εαν ευρεθη εν τη χωρα τησ βαβυλωνιασ 
τω κυριω εισ ιερουσαληµ συν τω δεδωρηµενω υπο του εθνουσ εισ το ιερον του κυριου αυτων το εν 
ιερουσαληµ14συναχθηναι το τε χρυσιον και αργυριον εισ ταυρουσ και κριουσ και αρνασ και τα τουτοισ 
ακολουθα15ωστε προσενεγκειν θυσιασ επι το θυσιαστηριον του κυριου αυτων το εν ιερουσαληµ16και παντα 
οσα αν βουλη µετα των αδελφων σου ποιησαι χρυσιω και αργυριω επιτελει κατα το θεληµα του θεου σου17και 
τα ιερα σκευη του κυριου τα διδοµενα σοι εισ την χρειαν του ιερου του θεου σου του εν ιερουσαληµ18και τα 
λοιπα οσα αν υποπιπτη σοι εισ την χρειαν του ιερου του θεου σου δωσεισ εκ του βασιλικου 
γαζοφυλακιου19καγω δε αρταξερξησ ο βασιλευσ προσεταξα τοισ γαζοφυλαξι συριασ και φοινικησ ινα οσα αν 
αποστειλη εσδρασ ο ιερευσ και αναγνωστησ του νοµου του θεου του υψιστου επιµελωσ διδωσιν αυτω εωσ 
αργυριου ταλαντων εκατον20οµοιωσ δε και εωσ πυρου κορων εκατον και οινου µετρητων εκατον και αλα εκ 
πληθουσ21παντα τα κατα τον του θεου νοµον επιτελεσθητω επιµελωσ τω θεω τω υψιστω ενεκα του µη 
γενεσθαι οργην εισ την βασιλειαν του βασιλεωσ και των υιων22και υµιν δε λεγεται οπωσ πασι τοισ ιερευσιν 
και τοισ λευιταισ και ιεροψαλταισ και θυρωροισ και ιεροδουλοισ και πραγµατικοισ του ιερου τουτου 
µηδεµια φορολογια µηδε αλλη επιβολη γιγνηται και εξουσιαν µηδενα εχειν επιβαλειν τι τουτοισ23και συ 
εσδρα κατα την σοφιαν του θεου αναδειξον κριτασ και δικαστασ οπωσ δικαζωσιν εν ολη συρια και φοινικη 
παντασ τουσ επισταµενουσ τον νοµον του θεου σου και τουσ µη επισταµενουσ δε διδαξεισ24και παντεσ οσοι 
εαν παραβαινωσι τον νοµον του θεου σου και τον βασιλικον επιµελωσ κολασθησονται εαν τε και θανατω εαν 
τε και τιµωρια η αργυρικη ζηµια η απαγωγη25ευλογητοσ µονοσ ο κυριοσ ο δουσ ταυτα εισ την καρδιαν του 
βασιλεωσ δοξασαι τον οικον αυτου τον εν ιερουσαληµ26και εµε ετιµησεν εναντι του βασιλεωσ και των 
συµβουλευοντων και παντων των φιλων και µεγιστανων αυτου27και εγω ευθαρσησ εγενοµην κατα την 
αντιληµψιν κυριου του θεου µου και συνηγαγον εκ του ισραηλ ανδρασ ωστε συναναβηναι µοι28και ουτοι οι 
προηγουµενοι κατα τασ πατριασ αυτων και τασ µεριδαρχιασ οι αναβαντεσ µετ′ εµου εκ βαβυλωνοσ εν τη 

http://spindleworks.com/septuagint/Ezra.htm (9 of 12) [23/08/2004 04:54:13 p.m.]



Ezra - Septuagint

βασιλεια αρταξερξου του βασιλεωσ29εκ των υιων φινεεσ γαρσοµοσ εκ των υιων ιεταµαρου γαµηλοσ εκ των 
υιων δαυιδ αττουσ ο σεχενιου30εκ των υιων φοροσ ζαχαριασ και µετ′ αυτου απο γραφησ ανδρεσ εκατον 
πεντηκοντα31εκ των υιων φααθµωαβ ελιαωνιασ ζαραιου και µετ′ αυτου ανδρεσ διακοσιοι32εκ των υιων 
ζαθοησ σεχενιασ ιεζηλου και µετ′ αυτου ανδρεσ τριακοσιοι εκ των υιων αδινου βην−ιωναθου και µετ′ αυτου 
ανδρεσ διακοσιοι πεντηκοντα33εκ των υιων ηλαµ ιεσιασ γοθολιου και µετ′ αυτου ανδρεσ εβδοµηκοντα34εκ 
των υιων σαφατιου ζαραιασ µιχαηλου και µετ′ αυτου ανδρεσ εβδοµηκοντα35εκ των υιων ιωαβ αβαδιασ 
ιεζηλου και µετ′ αυτου ανδρεσ διακοσιοι δεκα δυο36εκ των υιων βανι ασσαλιµωθ ιωσαφιου και µετ′ αυτου 
ανδρεσ εκατον εξηκοντα37εκ των υιων βαβι ζαχαριασ βηβαι και µετ′ αυτου ανδρεσ εικοσι οκτω38εκ των υιων 
ασγαθ ιωανησ ακαταν και µετ′ αυτου ανδρεσ εκατον δεκα39εκ των υιων αδωνικαµ οι εσχατοι και ταυτα τα 
ονοµατα αυτων ελιφαλατοσ ιεουηλ και σαµαιασ και µετ′ αυτων ανδρεσ εβδοµηκοντα40εκ των υιων βαγο ουθι 
ο του ισταλκουρου και µετ′ αυτου ανδρεσ εβδοµηκοντα41και συνηγαγον αυτουσ επι τον λεγοµενον θεραν 
ποταµον και παρενεβαλοµεν αυτοθι ηµερασ τρεισ και κατεµαθον αυτουσ42και εκ των υιων των ιερεων και εκ 
των λευιτων ουχ ευρων εκει43απεστειλα προσ ελεαζαρον και ιδουηλον και µαασµαν και ελναταν και 
σαµαιαν και ιωριβον ναθαν ενναταν ζαχαριαν και µεσολαµον τουσ ηγουµενουσ και επιστηµονασ44και ειπα 
αυτοισ ελθειν προσ αδδαιον τον ηγουµενον τον εν τω τοπω του γαζοφυλακιου45εντειλαµενοσ αυτοισ 
διαλεγηναι αδδαιω και τοισ αδελφοισ αυτου και τοισ εν τω τοπω γαζοφυλαξιν αποστειλαι ηµιν τουσ 
ιερατευσοντασ εν τω οικω του κυριου ηµων46και ηγαγον ηµιν κατα την κραταιαν χειρα του κυριου ηµων 
ανδρασ επιστηµονασ των υιων µοολι του λευι του ισραηλ ασεβηβιαν και τουσ υιουσ και τουσ αδελφουσ δεκα 
οκτω47και ασεβιαν και αννουνον και ωσαιαν αδελφον εκ των υιων χανουναιου και οι υιοι αυτων ανδρεσ 
εικοσι48και εκ των ιεροδουλων ων εδωκεν δαυιδ και οι ηγουµενοι εισ την εργασιαν των λευιτων ιεροδουλοι 
διακοσιοι εικοσι παντων εσηµανθη η ονοµατογραφια49και ευξαµην εκει νηστειαν τοισ νεανισκοισ εναντι του 
κυριου ηµων50ζητησαι παρ′ αυτου ευοδιαν ηµιν τε και τοισ συνουσιν ηµιν τεκνοισ ηµων και 
κτηνεσιν51ενετραπην γαρ αιτησαι τον βασιλεα πεζουσ τε και ιππεισ και προποµπην ενεκεν ασφαλειασ τησ 
προσ τουσ εναντιουµενουσ ηµιν52ειπαµεν γαρ τω βασιλει οτι ισχυσ του κυριου ηµων εσται µετα των 
επιζητουντων αυτον εισ πασαν επανορθωσιν53και παλιν εδεηθηµεν του κυριου ηµων κατα ταυτα και 
ευιλατου ετυχοµεν54και εχωρισα των φυλαρχων των ιερεων ανδρασ δεκα δυο και σερεβιαν και ασαβιαν και 
µετ′ αυτων εκ των αδελφων αυτων ανδρασ δεκα55και εστησα αυτοισ το αργυριον και το χρυσιον και τα ιερα 
σκευη του οικου του κυριου ηµων α αυτοσ εδωρησατο ο βασιλευσ και οι συµβουλοι αυτου και οι µεγιστανεσ 
και πασ ισραηλ56και στησασ παρεδωκα αυτοισ αργυριου ταλαντα εξακοσια πεντηκοντα και σκευη αργυρα 
ταλαντων εκατον και χρυσιου ταλαντα εκατον και χρυσωµατα εικοσι και σκευη χαλκα απο χρηστου χαλκου 
στιλβοντα χρυσοειδη σκευη δωδεκα57και ειπα αυτοισ και υµεισ αγιοι εστε τω κυριω και τα σκευη αγια και το 
αργυριον και το χρυσιον ευχη τω κυριω κυριω των πατερων ηµων58αγρυπνειτε και φυλασσετε εωσ του 
παραδουναι αυτα υµασ τοισ φυλαρχοισ των ιερεων και των λευιτων και τοισ ηγουµενοισ των πατριων του 
ισραηλ εν ιερουσαληµ εν τοισ παστοφοριοισ του οικου του κυριου ηµων59και οι παραλαβοντεσ οι ιερεισ και 
οι λευιται το αργυριον και το χρυσιον και τα σκευη τα εν ιερουσαληµ εισηνεγκαν εισ το ιερον του 
κυριου60και αναζευξαντεσ απο του ποταµου θερα τη δωδεκατη του πρωτου µηνοσ εισηλθοµεν εισ 
ιερουσαληµ κατα την κραταιαν χειρα του κυριου ηµων την εφ′ ηµιν και ερρυσατο ηµασ επι τησ εισοδου απο 
παντοσ εχθρου και ηλθοµεν εισ ιερουσαληµ61και γενοµενησ αυτοθι ηµερασ τριτησ σταθεν το αργυριον και το 
χρυσιον παρεδοθη εν τω οικω του κυριου ηµων µαρµωθι ουρια ιερει62και µετ′ αυτου ελεαζαρ ο του φινεεσ και 
ησαν µετ′ αυτων ιωσαβδοσ ιησου και µωεθ σαβαννου οι λευιται προσ αριθµον και ολκην απαντα και εγραφη 
πασα η ολκη αυτων αυτη τη ωρα63οι δε παραγενοµενοι εκ τησ αιχµαλωσιασ προσηνεγκαν θυσιασ τω θεω του 
ισραηλ κυριω ταυρουσ δωδεκα υπερ παντοσ ισραηλ κριουσ ενενηκοντα εξ αρνασ εβδοµηκοντα δυο τραγουσ 
υπερ σωτηριου δεκα δυο απαντα θυσιαν τω κυριω64και απεδωκαν τα προσταγµατα του βασιλεωσ τοισ 
βασιλικοισ οικονοµοισ και τοισ επαρχοισ κοιλησ συριασ και φοινικησ και εδοξασαν το εθνοσ και το ιερον 
του κυριου65και τουτων τελεσθεντων προσηλθοσαν µοι οι ηγουµενοι λεγοντεσ66ουκ εχωρισαν το εθνοσ του 
ισραηλ και οι αρχοντεσ και οι ιερεισ και οι λευιται τα αλλογενη εθνη τησ γησ και τασ ακαθαρσιασ αυτων 
χαναναιων και χετταιων και φερεζαιων και ιεβουσαιων και µωαβιτων και αιγυπτιων και 
ιδουµαιων67συνωκησαν γαρ µετα των θυγατερων αυτων και αυτοι και οι υιοι αυτων και επεµιγη το σπερµα το 
αγιον εισ τα αλλογενη εθνη τησ γησ και µετειχον οι προηγουµενοι και οι µεγιστανεσ τησ ανοµιασ ταυτησ απο 
τησ αρχησ του πραγµατοσ68και αµα τω ακουσαι µε ταυτα διερρηξα τα ιµατια και την ιεραν εσθητα και 
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κατετιλα του τριχωµατοσ τησ κεφαλησ και του πωγωνοσ και εκαθισα συννουσ και περιλυποσ69και 
επισυνηχθησαν προσ µε οσοι ποτε επεκινουντο τω ρηµατι κυριου του ισραηλ εµου πενθουντοσ επι τη ανοµια 
και εκαθηµην περιλυποσ εωσ τησ δειλινησ θυσιασ70και εξεγερθεισ εκ τησ νηστειασ διερρηγµενα εχων τα 
ιµατια και την ιεραν εσθητα καµψασ τα γονατα και εκτεινασ τασ χειρασ προσ τον κυριον ελεγον71κυριε 
ησχυµµαι εντετραµµαι κατα προσωπον σου72αι γαρ αµαρτιαι ηµων επλεονασαν υπερ τασ κεφαλασ ηµων αι δε 
αγνοιαι ηµων υπερηνεγκαν εωσ του ουρανου73απο των χρονων των πατερων ηµων και εσµεν εν µεγαλη 
αµαρτια εωσ τησ ηµερασ ταυτησ74και δια τασ αµαρτιασ ηµων και των πατερων ηµων παρεδοθηµεν συν τοισ 
αδελφοισ ηµων και συν τοισ βασιλευσιν ηµων και συν τοισ ιερευσιν ηµων τοισ βασιλευσιν τησ γησ εισ 
ροµφαιαν και αιχµαλωσιαν και προνοµην µετα αισχυνησ µεχρι τησ σηµερον ηµερασ75και νυν κατα ποσον τι 
εγενηθη ηµιν ελεοσ παρα σου κυριε καταλειφθηναι ηµιν ριζαν και ονοµα εν τω τοπω του αγιασµατοσ 
σου76και του ανακαλυψαι φωστηρα ηµων εν τω οικω του κυριου ηµων δουναι ηµιν τροφην εν τω καιρω τησ 
δουλειασ ηµων77και εν τω δουλευειν ηµασ ουκ εγκατελειφθηµεν υπο του κυριου ηµων αλλα εποιησεν ηµασ εν 
χαριτι ενωπιον των βασιλεων περσων78δουναι ηµιν τροφην και δοξασαι το ιερον του κυριου ηµων και εγειραι 
την ερηµον σιων δουναι ηµιν στερεωµα εν τη ιουδαια και ιερουσαληµ79και νυν τι ερουµεν κυριε εχοντεσ 
ταυτα παρεβηµεν γαρ τα προσταγµατα σου α εδωκασ εν χειρι των παιδων σου των προφητων λεγων οτι80η γη 
εισ ην εισερχεσθε κληρονοµησαι εστιν γη µεµολυσµενη µολυσµω των αλλογενων τησ γησ και τησ 
ακαθαρσιασ αυτων ενεπλησαν αυτην81και νυν τασ θυγατερασ υµων µη συνοικισητε τοισ υιοισ αυτων και 
τασ θυγατερασ αυτων µη λαβητε τοισ υιοισ υµων82και ου ζητησετε ειρηνευσαι τα προσ αυτουσ τον απαντα 
χρονον ινα ισχυσαντεσ φαγητε τα αγαθα τησ γησ και κατακληρονοµησητε τοισ υιοισ υµων εωσ αιωνοσ83και 
τα συµβαινοντα παντα ηµιν γιγνεται δια τα εργα ηµων τα πονηρα και τασ µεγαλασ αµαρτιασ ηµων84συ γαρ 
κυριε εκουφισασ τασ αµαρτιασ ηµων και εδωκασ ηµιν τοιαυτην ριζαν παλιν ανεκαµψαµεν παραβηναι τον 
νοµον σου εισ το επιµιγηναι τη ακαθαρσια των εθνων τησ γησ85ουχι ωργισθησ ηµιν απολεσαι ηµασ εωσ του 
µη καταλιπειν ριζαν και σπερµα και ονοµα ηµων86κυριε του ισραηλ αληθινοσ ει κατελειφθηµεν γαρ ριζα εν 
τη σηµερον87ιδου νυν εσµεν ενωπιον σου εν ταισ ανοµιαισ ηµων ου γαρ εστιν στηναι ετι εµπροσθεν σου επι 
τουτοισ88και οτε προσευχοµενοσ εσδρασ ανθωµολογειτο κλαιων χαµαιπετησ εµπροσθεν του ιερου 
επισυνηχθησαν προσ αυτον απο ιερουσαληµ οχλοσ πολυσ σφοδρα ανδρεσ και γυναικεσ και νεανιαι 
κλαυθµοσ γαρ ην µεγασ εν τω πληθει89και φωνησασ ιεχονιασ ιεηλου των υιων ισραηλ ειπεν εσδρα ηµεισ 
ηµαρτοµεν εισ τον κυριον και συνωκισαµεν γυναικασ αλλογενεισ εκ των εθνων τησ γησ και νυν εστιν ελπισ 
τω ισραηλ90εν τουτω γενεσθω ηµιν ορκωµοσια προσ τον κυριον εκβαλειν πασασ τασ γυναικασ ηµων τασ εκ 
των αλλογενων συν τοισ τεκνοισ αυτων ωσ εκριθη σοι και οσοι πειθαρχουσιν τω νοµω του κυριου91αναστασ 
επιτελει προσ σε γαρ το πραγµα και ηµεισ µετα σου ισχυν ποιειν92και αναστασ εσδρασ ωρκισεν τουσ 
φυλαρχουσ των ιερεων και λευιτων παντοσ του ισραηλ ποιησαι κατα ταυτα και ωµοσαν 

Chapter 9
1και αναστασ εσδρασ απο τησ αυλησ του ιερου επορευθη εισ το παστοφοριον ιωαναν του ελιασιβου2και 
αυλισθεισ εκει αρτου ουκ εγευσατο ουδε υδωρ επιεν πενθων υπερ των ανοµιων των µεγαλων του πληθουσ3και 
εγενετο κηρυγµα εν ολη τη ιουδαια και ιερουσαληµ πασι τοισ εκ τησ αιχµαλωσιασ συναχθηναι εισ 
ιερουσαληµ4και οσοι αν µη απαντησωσιν εν δυσιν η τρισιν ηµεραισ κατα το κριµα των προκαθηµενων 
πρεσβυτερων ανιερωθησονται τα κτηνη αυτων και αυτοσ αλλοτριωθησεται απο του πληθουσ τησ 
αιχµαλωσιασ5και επισυνηχθησαν οι εκ τησ φυλησ ιουδα και βενιαµιν εν τρισιν ηµεραισ εισ ιερουσαληµ 
ουτοσ ο µην ενατοσ τη εικαδι του µηνοσ6και συνεκαθισαν παν το πληθοσ εν τη ευρυχωρω του ιερου 
τρεµοντεσ δια τον ενεστωτα χειµωνα7και αναστασ εσδρασ ειπεν αυτοισ υµεισ ηνοµησατε και συνωκισατε 
γυναικασ αλλογενεισ του προσθειναι αµαρτιαν τω ισραηλ8και νυν δοτε οµολογιαν δοξαν τω κυριω θεω των 
πατερων ηµων9και ποιησατε το θεληµα αυτου και χωρισθητε απο των εθνων τησ γησ και απο των γυναικων 
των αλλογενων10και εφωνησαν απαν το πληθοσ και ειπον µεγαλη τη φωνη ουτωσ ωσ ειρηκασ 
ποιησοµεν11αλλα το πληθοσ πολυ και η ωρα χειµερινη και ουκ ισχυοµεν στηναι αιθριοι και ουχ ευροµεν και 
το εργον ηµιν ουκ εστιν ηµερασ µιασ ουδε δυο επι πλειον γαρ ηµαρτοµεν εν τουτοισ12στητωσαν δε οι 
προηγουµενοι του πληθουσ και παντεσ οι εκ των κατοικιων ηµων οσοι εχουσιν γυναικασ αλλογενεισ 
παραγενηθητωσαν λαβοντεσ χρονον13και εκαστου δε τοπου τουσ πρεσβυτερουσ και τουσ κριτασ εωσ του 
λυσαι την οργην του κυριου αφ′ ηµων του πραγµατοσ τουτου14ιωναθασ αζαηλου και ιεζιασ θοκανου 
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επεδεξαντο κατα ταυτα και µοσολλαµοσ και λευισ και σαββαταιοσ συνεβραβευσαν αυτοισ15και εποιησαν 
κατα παντα ταυτα οι εκ τησ αιχµαλωσιασ16και επελεξατο εαυτω εσδρασ ο ιερευσ ανδρασ ηγουµενουσ των 
πατριων αυτων κατ′ ονοµα παντασ και συνεκαθισαν τη νουµηνια του µηνοσ του δεκατου ετασαι το 
πραγµα17και ηχθη επι περασ τα κατα τουσ ανδρασ τουσ επισυνεχοντασ γυναικασ αλλογενεισ εωσ τησ 
νουµηνιασ του πρωτου µηνοσ18και ευρεθησαν των ιερεων οι επισυναχθεντεσ αλλογενεισ γυναικασ 
εχοντεσ19εκ των υιων ιησου του ιωσεδεκ και των αδελφων µασηασ και ελεαζαροσ και ιωριβοσ και 
ιωδανοσ20και επεβαλον τασ χειρασ εκβαλειν τασ γυναικασ αυτων και εισ εξιλασµον κριουσ υπερ τησ 
αγνοιασ αυτων21και εκ των υιων εµµηρ ανανιασ και ζαβδαιοσ και µανησ και σαµαιοσ και ιιηλ και 
αζαριασ22και εκ των υιων φαισουρ ελιωναισ µασσιασ ισµαηλοσ και ναθαναηλοσ και ωκιδηλοσ και 
σαλθασ23και εκ των λευιτων ιωζαβδοσ και σεµει+σ και κωλιοσ ουτοσ καλιτασ και παθαιοσ και ωουδασ και 
ιωανασ24εκ των ιεροψαλτων ελιασιβοσ βακχουροσ25εκ των θυρωρων σαλλουµοσ και τολβανησ26εκ του 
ισραηλ εκ των υιων φοροσ ιερµασ και ιεζιασ και µελχιασ και µιαµινοσ και ελεαζαροσ και ασιβιασ και 
βανναιασ27εκ των υιων ηλαµ µατανιασ και ζαχαριασ ιεζριηλοσ και ωβαδιοσ και ιερεµωθ και ηλιασ28και εκ 
των υιων ζαµοθ ελιαδασ ελιασιµοσ οθονιασ ιαριµωθ και σαβαθοσ και ζερδαιασ29και εκ των υιων βηβαι 
ιωαννησ και ανανιασ και ζαβδοσ και εµαθισ30και εκ των υιων µανι ωλαµοσ µαµουχοσ ιεδαιοσ ιασουβοσ και 
ασαηλοσ και ιερεµωθ31και εκ των υιων αδδι νααθοσ και µοοσσιασ λακκουνοσ και ναι+δοσ και 
βεσκασπασµυσ και σεσθηλ και βαλνουοσ και µανασσηασ32και εκ των υιων ανναν ελιωνασ και ασαιασ και 
µελχιασ και σαββαιασ και σιµων χοσαµαιοσ33και εκ των υιων ασοµ µαλτανναιοσ και µατταθιασ και 
σαβανναιουσ και ελιφαλατ και µανασσησ και σεµει+34και εκ των υιων βαανι ιερεµιασ µοµδιοσ µαηροσ 
ιουηλ µαµδαι και πεδιασ και ανωσ καραβασιων και ελιασιβοσ και µαµνιταναιµοσ ελιασισ βαννουσ ελιαλισ 
σοµει+σ σελεµιασ ναθανιασ και εκ των υιων εζωρα σεσσισ εζριλ αζαηλοσ σαµατοσ ζαµβρισ ιωσηποσ35και 
εκ των υιων νοοµα µαζιτιασ ζαβαδαιασ ηδαισ ιουηλ βαναιασ36παντεσ ουτοι συνωκισαν γυναικασ 
αλλογενεισ και απελυσαν αυτασ συν τεκνοισ37και κατωκησαν οι ιερεισ και οι λευιται και οι εκ του ισραηλ εν 
ιερουσαληµ και εν τη χωρα τη νουµηνια του εβδοµου µηνοσ και οι υιοι ισραηλ εν ταισ κατοικιαισ 
αυτων38και συνηχθη παν το πληθοσ οµοθυµαδον επι το ευρυχωρον του προσ ανατολασ του ιερου 
πυλωνοσ39και ειπον εσδρα τω αρχιερει και αναγνωστη κοµισαι τον νοµον µωυσεωσ τον παραδοθεντα υπο του 
κυριου θεου ισραηλ40και εκοµισεν εσδρασ ο αρχιερευσ τον νοµον παντι τω πληθει απο ανθρωπου εωσ 
γυναικοσ και πασιν τοισ ιερευσιν ακουσαι του νοµου νουµηνια του εβδοµου µηνοσ41και ανεγιγνωσκεν εν τω 
προ του ιερου πυλωνοσ ευρυχωρω απο ορθρου εωσ µεσηµβρινου ενωπιον ανδρων τε και γυναικων και 
επεδωκαν παν το πληθοσ τον νουν εισ τον νοµον42και εστη εσδρασ ο ιερευσ και αναγνωστησ του νοµου επι 
του ξυλινου βηµατοσ του κατασκευασθεντοσ43και εστησαν παρ′ αυτω µατταθιασ σαµµουσ ανανιασ αζαριασ 
ουριασ εζεκιασ βααλσαµοσ εκ δεξιων44και εξ ευωνυµων φαδαιοσ µισαηλ µελχιασ λωθασουβοσ ναβαριασ 
ζαχαριασ45και αναλαβων εσδρασ το βιβλιον του νοµου ενωπιον του πληθουσ προεκαθητο γαρ επιδοξωσ 
ενωπιον παντων46και εν τω λυσαι τον νοµον παντεσ ορθοι εστησαν και ευλογησεν εσδρασ τω κυριω θεω 
υψιστω θεω σαβαωθ παντοκρατορι47και επεφωνησεν παν το πληθοσ αµην και αραντεσ ανω τασ χειρασ 
προσπεσοντεσ επι την γην προσεκυνησαν τω κυριω48ιησουσ και αννιουθ και σαραβιασ ιαδινοσ ιακουβοσ 
σαββαταιοσ αυταιασ µαιαννασ και καλιτασ αζαριασ και ιωζαβδοσ ανανιασ φαλιασ οι λευιται εδιδασκον 
τον νοµον κυριου και προσ το πληθοσ ανεγινωσκον τον νοµον του κυριου εµφυσιουντεσ αµα την 
αναγνωσιν49και ειπεν ατταρατησ εσδρα τω αρχιερει και αναγνωστη και τοισ λευιταισ τοισ διδασκουσι το 
πληθοσ επι παντασ50η ηµερα αυτη εστιν αγια τω κυριω και παντεσ εκλαιον εν τω ακουσαι του 
νοµου51βαδισαντεσ ουν φαγετε λιπασµατα και πιετε γλυκασµατα και αποστειλατε αποστολασ τοισ µη 
εχουσιν52αγια γαρ η ηµερα τω κυριω και µη λυπεισθε ο γαρ κυριοσ δοξασει υµασ53και οι λευιται εκελευον τω 
δηµω παντι λεγοντεσ η ηµερα αυτη αγια µη λυπεισθε54και ωχοντο παντεσ φαγειν και πιειν και ευφραινεσθαι 
και δουναι αποστολασ τοισ µη εχουσιν και ευφρανθηναι µεγαλωσ55οτι και ενεφυσιωθησαν εν τοισ ρηµασιν 
οισ εδιδαχθησαν και επισυνηχθησαν . 
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Nehemiah

Chapter 1
1και εν τω πρωτω ετει κυρου του βασιλεωσ περσων του τελεσθηναι λογον κυριου απο στοµατοσ ιερεµιου 
εξηγειρεν κυριοσ το πνευµα κυρου βασιλεωσ περσων και παρηγγειλεν φωνην εν παση βασιλεια αυτου και γε 
εν γραπτω λεγων2ουτωσ ειπεν κυροσ βασιλευσ περσων πασασ τασ βασιλειασ τησ γησ εδωκεν µοι κυριοσ ο 
θεοσ του ουρανου και αυτοσ επεσκεψατο επ′ εµε του οικοδοµησαι αυτω οικον εν ιερουσαληµ τη εν τη 
ιουδαια3τισ εν υµιν απο παντοσ του λαου αυτου και εσται ο θεοσ αυτου µετ′ αυτου και αναβησεται εισ 
ιερουσαληµ την εν τη ιουδαια και οικοδοµησατω τον οικον θεου ισραηλ αυτοσ ο θεοσ ο εν ιερουσαληµ4και 
πασ ο καταλειποµενοσ απο παντων των τοπων ου αυτοσ παροικει εκει και ληµψονται αυτον ανδρεσ του τοπου 
αυτου εν αργυριω και χρυσιω και αποσκευη και κτηνεσιν µετα του εκουσιου εισ οικον του θεου του εν 
ιερουσαληµ5και ανεστησαν αρχοντεσ των πατριων τω ιουδα και βενιαµιν και οι ιερεισ και οι λευιται παντων 
ων εξηγειρεν ο θεοσ το πνευµα αυτων του αναβηναι οικοδοµησαι τον οικον κυριου τον εν ιερουσαληµ6και 
παντεσ οι κυκλοθεν ενισχυσαν εν χερσιν αυτων εν σκευεσιν αργυριου εν χρυσω εν αποσκευη και εν κτηνεσιν 
και εν ξενιοισ παρεξ των εν εκουσιοισ7και ο βασιλευσ κυροσ εξηνεγκεν τα σκευη οικου κυριου α ελαβεν 
ναβουχοδονοσορ απο ιερουσαληµ και εδωκεν αυτα εν οικω θεου αυτου8και εξηνεγκεν αυτα κυροσ βασιλευσ 
περσων επι χειρα µιθραδατου γασβαρηνου και ηριθµησεν αυτα τω σασαβασαρ αρχοντι του ιουδα9και ουτοσ 
ο αριθµοσ αυτων ψυκτηρεσ χρυσοι τριακοντα και ψυκτηρεσ αργυροι χιλιοι παρηλλαγµενα εννεα και 
εικοσι10κεφφουρη χρυσοι τριακοντα και αργυροι διακοσιοι και σκευη ετερα χιλια11παντα τα σκευη τω χρυσω 
και τω αργυρω πεντακισχιλια και τετρακοσια τα παντα αναβαινοντα µετα σασαβασαρ απο τησ αποικιασ εκ 
βαβυλωνοσ εισ ιερουσαληµ 

Chapter 2
1και ουτοι οι υιοι τησ χωρασ οι αναβαινοντεσ απο τησ αιχµαλωσιασ τησ αποικιασ ησ απωκισεν 
ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ εισ βαβυλωνα και επεστρεψαν εισ ιερουσαληµ και ιουδα ανηρ εισ 
πολιν αυτου2οι ηλθον µετα ζοροβαβελ ιησουσ νεεµιασ σαραιασ ρεελιασ µαρδοχαιοσ βαλασαν µασφαρ 
βαγουι ρεουµ βαανα ανδρων αριθµοσ λαου ισραηλ3υιοι φοροσ δισχιλιοι εκατον εβδοµηκοντα δυο4υιοι 
σαφατια τριακοσιοι εβδοµηκοντα δυο5υιοι ηρα επτακοσιοι εβδοµηκοντα πεντε6υιοι φααθµωαβ τοισ υιοισ 
ιησουε ιωαβ δισχιλιοι οκτακοσιοι δεκα δυο7υιοι αιλαµ χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρεσ8υιοι ζαθουα 
εννακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε9υιοι ζακχου επτακοσιοι εξηκοντα10υιοι βανουι εξακοσιοι τεσσαρακοντα 
δυο11υιοι βαβι εξακοσιοι εικοσι τρεισ12υιοι ασγαδ τρισχιλιοι διακοσιοι εικοσι δυο13υιοι αδωνικαµ εξακοσιοι 
εξηκοντα εξ14υιοι βαγοι δισχιλιοι πεντηκοντα εξ15υιοι αδιν τετρακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρεσ16υιοι ατηρ τω 
εζεκια ενενηκοντα οκτω17υιοι βασου τριακοσιοι εικοσι τρεισ18υιοι ιωρα εκατον δεκα δυο19υιοι ασεµ 
διακοσιοι εικοσι τρεισ20υιοι γαβερ ενενηκοντα πεντε21υιοι βαιθλεεµ εκατον εικοσι τρεισ22υιοι νετωφα 
πεντηκοντα εξ23υιοι αναθωθ εκατον εικοσι οκτω24υιοι ασµωθ τεσσαρακοντα δυο25υιοι καριαθιαριµ καφιρα 
και βηρωθ επτακοσιοι τεσσαρακοντα τρεισ26υιοι αραµα και γαβαα εξακοσιοι εικοσι εισ27ανδρεσ µαχµασ 
εκατον εικοσι δυο28ανδρεσ βαιθηλ και αια τετρακοσιοι εικοσι τρεισ29υιοι ναβου πεντηκοντα δυο30υιοι 
µαγεβωσ εκατον πεντηκοντα εξ31υιοι ηλαµ−αρ χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρεσ32υιοι ηραµ τριακοσιοι 
εικοσι33υιοι λοδ αρωθ και ωνω επτακοσιοι εικοσι πεντε34υιοι ιεριχω τριακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε35υιοι 
σαναα τρισχιλιοι εξακοσιοι τριακοντα36και οι ιερεισ υιοι ιεδουα τω οικω ιησου εννακοσιοι εβδοµηκοντα 
τρεισ37υιοι εµµηρ χιλιοι πεντηκοντα δυο38υιοι φασσουρ χιλιοι διακοσιοι τεσσαρακοντα επτα39υιοι ηρεµ 
χιλιοι επτα40και οι λευιται υιοι ιησου και καδµιηλ τοισ υιοισ ωδουια εβδοµηκοντα τεσσαρεσ41οι αδοντεσ υιοι 
ασαφ εκατον εικοσι οκτω42υιοι των πυλωρων υιοι σαλουµ υιοι ατηρ υιοι τελµων υιοι ακουβ υιοι ατιτα υιοι 
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σαβαου οι παντεσ εκατον τριακοντα εννεα43οι ναθιναιοι υιοι σουια υιοι ασουφε υιοι ταβαωθ44υιοι κηραοσ 
υιοι σωηα υιοι φαδων45υιοι λαβανω υιοι αγαβα υιοι ακαβωθ46υιοι αγαβ υιοι σαµαλαι υιοι αναν47υιοι κεδελ 
υιοι γαερ υιοι ρεηα48υιοι ρασων υιοι νεκωδα υιοι γαζεµ49υιοι ουσα υιοι φαση υιοι βασι50υιοι ασενα υιοι 
µαωνιµ υιοι ναφισων51υιοι βακβουκ υιοι ακιφα υιοι αρουρ52υιοι βασαλωθ υιοι µαουδα υιοι αρησα53υιοι 
βαρκουσ υιοι σισαρα υιοι θεµα54υιοι νασουε υιοι ατουφα55υιοι αβδησελµα υιοι σατι υιοι ασεφηραθ υιοι 
φαδουρα56υιοι ιεηλα υιοι δαρκων υιοι γεδηλ57υιοι σαφατια υιοι ατιλ υιοι φαχεραθ−ασεβωιν υιοι ηµι58παντεσ 
οι ναθινιν και υιοι αβδησελµα τριακοσιοι ενενηκοντα δυο59και ουτοι οι αναβαντεσ απο θελµελεθ θελαρησα 
χαρουβ ηδαν εµµηρ και ουκ ηδυνασθησαν του αναγγειλαι οικον πατριασ αυτων και σπερµα αυτων ει εξ 
ισραηλ εισιν60υιοι δαλαια υιοι βουα υιοι τωβια υιοι νεκωδα εξακοσιοι πεντηκοντα δυο61και απο των υιων 
των ιερεων υιοι χαβια υιοι ακουσ υιοι βερζελλαι οσ ελαβεν απο θυγατερων βερζελλαι του γαλααδιτου 
γυναικα και εκληθη επι τω ονοµατι αυτων62ουτοι εζητησαν γραφην αυτων οι µεθωεσιµ και ουχ ευρεθησαν 
και ηγχιστευθησαν απο τησ ιερατειασ63και ειπεν αθερσαθα αυτοισ του µη φαγειν απο του αγιου των αγιων 
εωσ αναστη ιερευσ τοισ φωτιζουσιν και τοισ τελειοισ64πασα δε η εκκλησια ωσ εισ τεσσαρεσ µυριαδεσ 
δισχιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα65χωρισ δουλων αυτων και παιδισκων αυτων ουτοι επτακισχιλιοι τριακοσιοι 
τριακοντα επτα και ουτοι αδοντεσ και αδουσαι διακοσιοι66ιπποι αυτων επτακοσιοι τριακοντα εξ ηµιονοι 
αυτων διακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε67καµηλοι αυτων τετρακοσιοι τριακοντα πεντε ονοι αυτων εξακισχιλιοι 
επτακοσιοι εικοσι68και απο αρχοντων πατριων εν τω ελθειν αυτουσ εισ οικον κυριου τον εν ιερουσαληµ 
ηκουσιασαντο εισ οικον του θεου του στησαι αυτον επι την ετοιµασιαν αυτου69ωσ η δυναµισ αυτων εδωκαν 
εισ θησαυρον του εργου χρυσιον καθαρον µναι εξ µυριαδεσ και χιλιαι και αργυριον µναι πεντακισχιλιαι και 
κοθωνοι των ιερεων εκατον70και εκαθισαν οι ιερεισ και οι λευιται και οι απο του λαου και οι αδοντεσ και οι 
πυλωροι και οι ναθινιµ εν πολεσιν αυτων και πασ ισραηλ εν πολεσιν αυτων 

Chapter 3
1και εφθασεν ο µην ο εβδοµοσ και οι υιοι ισραηλ εν πολεσιν αυτων και συνηχθη ο λαοσ ωσ ανηρ εισ εισ 
ιερουσαληµ2και ανεστη ιησουσ ο του ιωσεδεκ και οι αδελφοι αυτου ιερεισ και ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και 
οι αδελφοι αυτου και ωκοδοµησαν το θυσιαστηριον θεου ισραηλ του ανενεγκαι επ′ αυτο ολοκαυτωσεισ κατα 
τα γεγραµµενα εν νοµω µωυση ανθρωπου του θεου3και ητοιµασαν το θυσιαστηριον επι την ετοιµασιαν αυτου 
οτι εν καταπληξει επ′ αυτουσ απο των λαων των γαιων και ανεβη επ′ αυτο ολοκαυτωσισ τω κυριω το πρωι και 
εισ εσπεραν4και εποιησαν την εορτην των σκηνων κατα το γεγραµµενον και ολοκαυτωσεισ ηµεραν εν ηµερα 
εν αριθµω ωσ η κρισισ λογον ηµερασ εν ηµερα αυτου5και µετα τουτο ολοκαυτωσεισ ενδελεχισµου και εισ τασ 
νουµηνιασ και εισ πασασ εορτασ τασ ηγιασµενασ και παντι εκουσιαζοµενω εκουσιον τω κυριω6εν ηµερα µια 
του µηνοσ του εβδοµου ηρξαντο αναφερειν ολοκαυτωσεισ τω κυριω και ο οικοσ κυριου ουκ εθεµελιωθη7και 
εδωκαν αργυριον τοισ λατοµοισ και τοισ τεκτοσιν και βρωµατα και ποτα και ελαιον τοισ σηδανιν και τοισ 
σωριν ενεγκαι ξυλα κεδρινα απο του λιβανου προσ θαλασσαν ιοππησ κατ′ επιχωρησιν κυρου βασιλεωσ 
περσων επ′ αυτουσ8και εν τω ετει τω δευτερω του ελθειν αυτουσ εισ οικον του θεου εισ ιερουσαληµ εν µηνι τω 
δευτερω ηρξατο ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και ιησουσ ο του ιωσεδεκ και οι καταλοιποι των αδελφων αυτων 
οι ιερεισ και οι λευιται και παντεσ οι ερχοµενοι απο τησ αιχµαλωσιασ εισ ιερουσαληµ και εστησαν τουσ 
λευιτασ απο εικοσαετουσ και επανω επι τουσ ποιουντασ τα εργα εν οικω κυριου9και εστη ιησουσ και οι υιοι 
αυτου και οι αδελφοι αυτου καδµιηλ και οι υιοι αυτου υιοι ιουδα επι τουσ ποιουντασ τα εργα εν οικω του 
θεου υιοι ηναδαδ υιοι αυτων και αδελφοι αυτων οι λευιται10και εθεµελιωσαν του οικοδοµησαι τον οικον 
κυριου και εστησαν οι ιερεισ εστολισµενοι εν σαλπιγξιν και οι λευιται υιοι ασαφ εν κυµβαλοισ του αινειν τον 
κυριον επι χειρασ δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ11και απεκριθησαν εν αινω και ανθοµολογησει τω κυριω οτι αγαθον 
οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου επι ισραηλ και πασ ο λαοσ εσηµαινον φωνην µεγαλην αινειν τω κυριω επι 
θεµελιωσει οικου κυριου12και πολλοι απο των ιερεων και των λευιτων και αρχοντεσ των πατριων οι 
πρεσβυτεροι οι ειδοσαν τον οικον τον πρωτον εν θεµελιωσει αυτου και τουτον τον οικον εν οφθαλµοισ αυτων 
εκλαιον φωνη µεγαλη και οχλοσ εν σηµασια µετ′ ευφροσυνησ του υψωσαι ωδην13και ουκ ην ο λαοσ 
επιγινωσκων φωνην σηµασιασ τησ ευφροσυνησ απο τησ φωνησ του κλαυθµου του λαου οτι ο λαοσ 
εκραυγασεν φωνη µεγαλη και η φωνη ηκουετο εωσ απο µακροθεν 

Chapter 4
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1και ηκουσαν οι θλιβοντεσ ιουδα και βενιαµιν οτι οι υιοι τησ αποικιασ οικοδοµουσιν οικον τω κυριω θεω 
ισραηλ2και ηγγισαν προσ ζοροβαβελ και προσ τουσ αρχοντασ των πατριων και ειπαν αυτοισ οικοδοµησοµεν 
µεθ′ υµων οτι ωσ υµεισ εκζητουµεν τω θεω υµων και αυτω ηµεισ θυσιαζοµεν απο ηµερων ασαραδδων 
βασιλεωσ ασσουρ του ενεγκαντοσ ηµασ ωδε3και ειπεν προσ αυτουσ ζοροβαβελ και ιησουσ και οι καταλοιποι 
των αρχοντων των πατριων του ισραηλ ουχ ηµιν και υµιν του οικοδοµησαι οικον τω θεω ηµων οτι ηµεισ 
αυτοι επι το αυτο οικοδοµησοµεν τω κυριω θεω ηµων ωσ ενετειλατο ηµιν κυροσ ο βασιλευσ περσων4και ην ο 
λαοσ τησ γησ εκλυων τασ χειρασ του λαου ιουδα και ενεποδιζον αυτουσ του οικοδοµειν5και µισθουµενοι επ′ 
αυτουσ βουλευοµενοι του διασκεδασαι βουλην αυτων πασασ τασ ηµερασ κυρου βασιλεωσ περσων και εωσ 
βασιλειασ δαρειου βασιλεωσ περσων6και εν βασιλεια ασουηρου εν αρχη βασιλειασ αυτου εγραψαν 
επιστολην επι οικουντασ ιουδα και ιερουσαληµ7και εν ηµεραισ αρθασασθα εγραψεν εν ειρηνη µιθραδατη 
ταβεηλ συν και τοισ λοιποισ συνδουλοισ αυτου προσ αρθασασθα βασιλεα περσων εγραψεν ο φορολογοσ 
γραφην συριστι και ηρµηνευµενην8ραουµ βααλταµ και σαµσαι ο γραµµατευσ εγραψαν επιστολην µιαν κατα 
ιερουσαληµ τω αρθασασθα βασιλει9ταδε εκρινεν ραουµ βααλταµ και σαµσαι ο γραµµατευσ και οι 
καταλοιποι συνδουλοι ηµων διναιοι αφαρσαθαχαιοι ταρφαλλαιοι αφαρσαιοι αρχυαιοι βαβυλωνιοι 
σουσαναχαιοι οι εισιν ηλαµαιοι10και οι καταλοιποι εθνων ων απωκισεν ασενναφαρ ο µεγασ και ο τιµιοσ και 
κατωκισεν αυτουσ εν πολεσιν τησ σοµορων και το καταλοιπον περαν του ποταµου11αυτη η διαταγη τησ 
επιστολησ ησ απεστειλαν προσ αυτον προσ αρθασασθα βασιλεα παιδεσ σου ανδρεσ περαν του 
ποταµου12γνωστον εστω τω βασιλει οτι οι ιουδαιοι αναβαντεσ απο σου εφ′ ηµασ ηλθοσαν εισ ιερουσαληµ την 
πολιν την αποστατιν και πονηραν οικοδοµουσιν και τα τειχη αυτησ κατηρτισµενοι εισιν και θεµελιουσ 
αυτησ ανυψωσαν13νυν ουν γνωστον εστω τω βασιλει οτι εαν η πολισ εκεινη ανοικοδοµηθη και τα τειχη 
αυτησ καταρτισθωσιν φοροι ουκ εσονται σοι ουδε δωσουσιν και τουτο βασιλεισ κακοποιει14και 
ασχηµοσυνην βασιλεωσ ουκ εξεστιν ηµιν ιδειν δια τουτο επεµψαµεν και εγνωρισαµεν τω βασιλει15ινα 
επισκεψηται εν βιβλιω υποµνηµατισµου των πατερων σου και ευρησεισ και γνωση οτι η πολισ εκεινη πολισ 
αποστατισ και κακοποιουσα βασιλεισ και χωρασ και φυγαδια δουλων εν µεσω αυτησ απο χρονων αιωνοσ δια 
ταυτα η πολισ αυτη ηρηµωθη16γνωριζοµεν ουν ηµεισ τω βασιλει οτι εαν η πολισ εκεινη οικοδοµηθη και τα 
τειχη αυτησ καταρτισθη ουκ εστιν σοι ειρηνη17και απεστειλεν ο βασιλευσ προσ ραουµ βααλταµ και σαµσαι 
γραµµατεα και τουσ καταλοιπουσ συνδουλουσ αυτων τουσ οικουντασ εν σαµαρεια και τουσ καταλοιπουσ 
περαν του ποταµου ειρηνην και φησιν18ο φορολογοσ ον απεστειλατε προσ ηµασ εκληθη εµπροσθεν εµου19και 
παρ′ εµου ετεθη γνωµη και επεσκεψαµεθα και ευραµεν οτι η πολισ εκεινη αφ′ ηµερων αιωνοσ επι βασιλεισ 
επαιρεται και αποστασεισ και φυγαδια γινονται εν αυτη20και βασιλεισ ισχυροι γινονται επι ιερουσαληµ και 
επικρατουντεσ ολησ τησ εσπερασ του ποταµου και φοροι πληρεισ και µεροσ διδοται αυτοισ21και νυν θετε 
γνωµην καταργησαι τουσ ανδρασ εκεινουσ και η πολισ εκεινη ουκ οικοδοµηθησεται ετι οπωσ απο τησ 
γνωµησ22πεφυλαγµενοι ητε ανεσιν ποιησαι περι τουτου µηποτε πληθυνθη αφανισµοσ εισ κακοποιησιν 
βασιλευσιν23τοτε ο φορολογοσ του αρθασασθα βασιλεωσ ανεγνω ενωπιον ραουµ και σαµσαι γραµµατεωσ και 
συνδουλων αυτων και επορευθησαν σπουδη εισ ιερουσαληµ και εν ιουδα και κατηργησαν αυτουσ εν ιπποισ 
και δυναµει24τοτε ηργησεν το εργον οικου του θεου του εν ιερουσαληµ και ην αργουν εωσ δευτερου ετουσ τησ 
βασιλειασ δαρειου του βασιλεωσ περσων 

Chapter 5
1και επροφητευσεν αγγαιοσ ο προφητησ και ζαχαριασ ο του αδδω προφητειαν επι τουσ ιουδαιουσ τουσ εν 
ιουδα και ιερουσαληµ εν ονοµατι θεου ισραηλ επ′ αυτουσ2τοτε ανεστησαν ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και 
ιησουσ ο υιοσ ιωσεδεκ και ηρξαντο οικοδοµησαι τον οικον του θεου τον εν ιερουσαληµ και µετ′ αυτων οι 
προφηται του θεου βοηθουντεσ αυτοισ3εν αυτω τω καιρω ηλθεν επ′ αυτουσ θανθαναι επαρχοσ περαν του 
ποταµου και σαθαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτων και τοια ειπαν αυτοισ τισ εθηκεν υµιν γνωµην του 
οικοδοµησαι τον οικον τουτον και την χορηγιαν ταυτην καταρτισασθαι4τοτε ταυτα ειποσαν αυτοισ τινα 
εστιν τα ονοµατα των ανδρων των οικοδοµουντων την πολιν ταυτην5και οι οφθαλµοι του θεου επι την 
αιχµαλωσιαν ιουδα και ου κατηργησαν αυτουσ εωσ γνωµη τω δαρειω απηνεχθη και τοτε απεσταλη τω 
φορολογω υπερ τουτου6διασαφησισ επιστολησ ησ απεστειλεν θανθαναι ο επαρχοσ του περαν του ποταµου και 
σαθαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτων αφαρσαχαιοι οι εν τω περαν του ποταµου δαρειω τω βασιλει7ρησιν 
απεστειλαν προσ αυτον και ταδε γεγραπται εν αυτω δαρειω τω βασιλει ειρηνη πασα8γνωστον εστω τω βασιλει 
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οτι επορευθηµεν εισ την ιουδαιαν χωραν εισ οικον του θεου του µεγαλου και αυτοσ οικοδοµειται λιθοισ 
εκλεκτοισ και ξυλα εντιθεται εν τοισ τοιχοισ και το εργον εκεινο επιδεξιον γινεται και ευοδουται εν ταισ 
χερσιν αυτων9τοτε ηρωτησαµεν τουσ πρεσβυτερουσ εκεινουσ και ουτωσ ειπαµεν αυτοισ τισ εθηκεν υµιν 
γνωµην τον οικον τουτον οικοδοµησαι και την χορηγιαν ταυτην καταρτισασθαι10και τα ονοµατα αυτων 
ηρωτησαµεν αυτουσ γνωρισαι σοι ωστε γραψαι σοι τα ονοµατα των ανδρων των αρχοντων αυτων11και 
τοιουτο ρηµα απεκριθησαν ηµιν λεγοντεσ ηµεισ εσµεν δουλοι του θεου του ουρανου και τησ γησ και 
οικοδοµουµεν τον οικον οσ ην ωκοδοµηµενοσ προ τουτου ετη πολλα και βασιλευσ του ισραηλ µεγασ 
ωκοδοµησεν αυτον και κατηρτισατο αυτον12αυτοισ αφ′ οτε δε παρωργισαν οι πατερεσ ηµων τον θεον του 
ουρανου εδωκεν αυτουσ εισ χειρασ ναβουχοδονοσορ βασιλεωσ βαβυλωνοσ του χαλδαιου και τον οικον 
τουτον κατελυσεν και τον λαον απωκισεν εισ βαβυλωνα13αλλ′ εν ετει πρωτω κυρου του βασιλεωσ κυροσ ο 
βασιλευσ εθετο γνωµην τον οικον του θεου τουτον οικοδοµηθηναι14και τα σκευη του οικου του θεου τα 
χρυσα και τα αργυρα α ναβουχοδονοσορ εξηνεγκεν απο οικου του εν ιερουσαληµ και απηνεγκεν αυτα εισ 
ναον του βασιλεωσ εξηνεγκεν αυτα κυροσ ο βασιλευσ απο ναου του βασιλεωσ και εδωκεν τω σασαβασαρ τω 
θησαυροφυλακι τω επι του θησαυρου15και ειπεν αυτω παντα τα σκευη λαβε και πορευου θεσ αυτα εν τω οικω 
τω εν ιερουσαληµ εισ τον εαυτων τοπον16τοτε σασαβασαρ εκεινοσ ηλθεν και εδωκεν θεµελιουσ του οικου του 
θεου του εν ιερουσαληµ και απο τοτε εωσ του νυν ωκοδοµηθη και ουκ ετελεσθη17και νυν ει επι τον βασιλεα 
αγαθον επισκεπητω εν οικω τησ γαζησ του βασιλεωσ βαβυλωνοσ οπωσ γνωσ οτι απο βασιλεωσ κυρου ετεθη 
γνωµη οικοδοµησαι τον οικον του θεου εκεινον τον εν ιερουσαληµ και γνουσ ο βασιλευσ περι τουτου 
πεµψατω προσ ηµασ 

Chapter 6
1τοτε δαρειοσ ο βασιλευσ εθηκεν γνωµην και επεσκεψατο εν ταισ βιβλιοθηκαισ οπου η γαζα κειται εν 
βαβυλωνι2και ευρεθη εν πολει εν τη βαρει τησ µηδων πολεωσ κεφαλισ µια και τουτο ην γεγραµµενον εν αυτη 
υποµνηµα3εν ετει πρωτω κυρου βασιλεωσ κυροσ ο βασιλευσ εθηκεν γνωµην περι οικου του θεου του εν 
ιερουσαληµ οικοσ οικοδοµηθητω και τοποσ ου θυσιαζουσιν τα θυσιασµατα και εθηκεν επαρµα υψοσ πηχεισ 
εξηκοντα πλατοσ αυτου πηχεων εξηκοντα4και δοµοι λιθινοι κραταιοι τρεισ και δοµοσ ξυλινοσ εισ και η 
δαπανη εξ οικου του βασιλεωσ δοθησεται5και τα σκευη οικου του θεου τα αργυρα και τα χρυσα α 
ναβουχοδονοσορ εξηνεγκεν απο οικου του εν ιερουσαληµ και εκοµισεν εισ βαβυλωνα και δοθητω και 
απελθατω εισ τον ναον τον εν ιερουσαληµ επι τοπου ου ετεθη εν οικω του θεου6νυν δωσετε επαρχοι περαν του 
ποταµου σαθαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτων αφαρσαχαιοι οι εν περα του ποταµου µακραν οντεσ 
εκειθεν7αφετε το εργον οικου του θεου οι αφηγουµενοι των ιουδαιων και οι πρεσβυτεροι των ιουδαιων οικον 
του θεου εκεινον οικοδοµειτωσαν επι του τοπου αυτου8και απ′ εµου ετεθη γνωµη µηποτε τι ποιησητε µετα των 
πρεσβυτερων των ιουδαιων του οικοδοµησαι οικον του θεου εκεινον και απο υπαρχοντων βασιλεωσ των 
φορων περαν του ποταµου επιµελωσ δαπανη εστω διδοµενη τοισ ανδρασιν εκεινοισ το µη καταργηθηναι9και ο 
αν υστερηµα και υιουσ βοων και κριων και αµνουσ εισ ολοκαυτωσεισ τω θεω του ουρανου πυρουσ αλασ 
οινον ελαιον κατα το ρηµα των ιερεων των εν ιερουσαληµ εστω διδοµενον αυτοισ ηµεραν εν ηµερα ο εαν 
αιτησωσιν10ινα ωσιν προσφεροντεσ ευωδιασ τω θεω του ουρανου και προσευχωνται εισ ζωην του βασιλεωσ 
και των υιων αυτου11και απ′ εµου ετεθη γνωµη οτι πασ ανθρωποσ οσ αλλαξει το ρηµα τουτο καθαιρεθησεται 
ξυλον εκ τησ οικιασ αυτου και ωρθωµενοσ παγησεται επ′ αυτου και ο οικοσ αυτου το κατ′ εµε 
ποιηθησεται12και ο θεοσ ου κατασκηνοι το ονοµα εκει καταστρεψει παντα βασιλεα και λαον οσ εκτενει την 
χειρα αυτου αλλαξαι η αφανισαι τον οικον του θεου εκεινον τον εν ιερουσαληµ εγω δαρειοσ εθηκα γνωµην 
επιµελωσ εσται13τοτε θανθαναι επαρχοσ περαν του ποταµου σαθαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτου προσ ο 
απεστειλεν δαρειοσ ο βασιλευσ ουτωσ εποιησαν επιµελωσ14και οι πρεσβυτεροι των ιουδαιων ωκοδοµουσαν 
και οι λευιται εν προφητεια αγγαιου του προφητου και ζαχαριου υιου αδδω και ανωκοδοµησαν και 
κατηρτισαντο απο γνωµησ θεου ισραηλ και απο γνωµησ κυρου και δαρειου και αρθασασθα βασιλεων 
περσων15και ετελεσαν τον οικον τουτον εωσ ηµερασ τριτησ µηνοσ αδαρ ο εστιν ετοσ εκτον τη βασιλεια 
δαρειου του βασιλεωσ16και εποιησαν οι υιοι ισραηλ οι ιερεισ και οι λευιται και οι καταλοιποι υιων 
αποικεσιασ εγκαινια του οικου του θεου εν ευφροσυνη17και προσηνεγκαν εισ τα εγκαινια του οικου του θεου 
µοσχουσ εκατον κριουσ διακοσιουσ αµνουσ τετρακοσιουσ χιµαρουσ αιγων περι αµαρτιασ υπερ παντοσ 
ισραηλ δωδεκα εισ αριθµον φυλων ισραηλ18και εστησαν τουσ ιερεισ εν διαιρεσεσιν αυτων και τουσ λευιτασ 
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εν µερισµοισ αυτων επι δουλεια θεου του εν ιερουσαληµ κατα την γραφην βιβλιου µωυση19και εποιησαν οι 
υιοι τησ αποικεσιασ το πασχα τη τεσσαρεσκαιδεκατη του µηνοσ του πρωτου20οτι εκαθαρισθησαν οι ιερεισ 
και οι λευιται εωσ εισ παντεσ καθαροι και εσφαξαν το πασχα τοισ πασιν υιοισ τησ αποικεσιασ και τοισ 
αδελφοισ αυτων τοισ ιερευσιν και εαυτοισ21και εφαγον οι υιοι ισραηλ το πασχα οι απο τησ αποικεσιασ και 
πασ ο χωριζοµενοσ τησ ακαθαρσιασ εθνων τησ γησ προσ αυτουσ του εκζητησαι κυριον θεον ισραηλ22και 
εποιησαν την εορτην των αζυµων επτα ηµερασ εν ευφροσυνη οτι ευφρανεν αυτουσ κυριοσ και επεστρεψεν 
καρδιαν βασιλεωσ ασσουρ επ′ αυτουσ κραταιωσαι τασ χειρασ αυτων εν εργοισ οικου του θεου ισραηλ 

Chapter 7
1και µετα τα ρηµατα ταυτα εν βασιλεια αρθασασθα βασιλεωσ περσων ανεβη εσδρασ υιοσ σαραιου υιου 
αζαριου υιου ελκια2υιου σαλουµ υιου σαδδουκ υιου αχιτωβ3υιου σαµαρια υιου εσρια υιου µαρερωθ4υιου 
ζαραια υιου σαουια υιου βοκκι5υιου αβισουε υιου φινεεσ υιου ελεαζαρ υιου ααρων του ιερεωσ του 
πρωτου6αυτοσ εσδρασ ανεβη εκ βαβυλωνοσ και αυτοσ γραµµατευσ ταχυσ εν νοµω µωυση ον εδωκεν κυριοσ ο 
θεοσ ισραηλ και εδωκεν αυτω ο βασιλευσ οτι χειρ κυριου θεου αυτου επ′ αυτον εν πασιν οισ εζητει αυτοσ7και 
ανεβησαν απο υιων ισραηλ και απο των ιερεων και απο των λευιτων και οι αδοντεσ και οι πυλωροι και οι 
ναθινιµ εισ ιερουσαληµ εν ετει εβδοµω τω αρθασασθα τω βασιλει8και ηλθοσαν εισ ιερουσαληµ τω µηνι τω 
πεµπτω τουτο ετοσ εβδοµον τω βασιλει9οτι εν µια του µηνοσ του πρωτου αυτοσ εθεµελιωσεν την αναβασιν 
την απο βαβυλωνοσ εν δε τη πρωτη του µηνοσ του πεµπτου ηλθοσαν εισ ιερουσαληµ οτι χειρ θεου αυτου ην 
αγαθη επ′ αυτον10οτι εσδρασ εδωκεν εν καρδια αυτου ζητησαι τον νοµον και ποιειν και διδασκειν εν ισραηλ 
προσταγµατα και κριµατα11και αυτη η διασαφησισ του διαταγµατοσ ου εδωκεν αρθασασθα τω εσδρα τω ιερει 
τω γραµµατει βιβλιου λογων εντολων κυριου και προσταγµατων αυτου επι τον ισραηλ12αρθασασθα βασιλευσ 
βασιλεων εσδρα γραµµατει νοµου του θεου του ουρανου τετελεσται ο λογοσ και η αποκρισισ13απ′ εµου ετεθη 
γνωµη οτι πασ ο εκουσιαζοµενοσ εν βασιλεια µου απο λαου ισραηλ και ιερεων και λευιτων πορευθηναι εισ 
ιερουσαληµ µετα σου πορευθηναι14απο προσωπου του βασιλεωσ και των επτα συµβουλων απεσταλη 
επισκεψασθαι επι την ιουδαιαν και εισ ιερουσαληµ νοµω θεου αυτων τω εν χειρι σου15και εισ οικον κυριου 
αργυριον και χρυσιον ο ο βασιλευσ και οι συµβουλοι ηκουσιασθησαν τω θεω του ισραηλ τω εν ιερουσαληµ 
κατασκηνουντι16και παν αργυριον και χρυσιον ο τι εαν ευρησ εν παση χωρα βαβυλωνοσ µετα εκουσιασµου 
του λαου και ιερεων των εκουσιαζοµενων εισ οικον θεου τον εν ιερουσαληµ17και παν προσπορευοµενον 
τουτον ετοιµωσ ενταξον εν βιβλιω τουτω µοσχουσ κριουσ αµνουσ και θυσιασ αυτων και σπονδασ αυτων και 
προσοισεισ αυτα επι θυσιαστηριου του οικου του θεου υµων του εν ιερουσαληµ18και ει τι επι σε και τουσ 
αδελφουσ σου αγαθυνθη εν καταλοιπω του αργυριου και του χρυσιου ποιησαι ωσ αρεστον τω θεω υµων 
ποιησατε19και τα σκευη τα διδοµενα σοι εισ λειτουργιαν οικου θεου παραδοσ ενωπιον του θεου εν 
ιερουσαληµ20και καταλοιπον χρειασ οικου θεου σου ο αν φανη σοι δουναι δωσεισ απο οικων γαζησ 
βασιλεωσ21και απ′ εµου εγω αρθασασθα βασιλευσ εθηκα γνωµην πασαισ ταισ γαζαισ ταισ εν περα του 
ποταµου οτι παν ο αν αιτηση υµασ εσδρασ ο ιερευσ και γραµµατευσ του νοµου του θεου του ουρανου 
ετοιµωσ γιγνεσθω22εωσ αργυριου ταλαντων εκατον και εωσ πυρου κορων εκατον και εωσ οινου βαδων εκατον 
και εωσ ελαιου βαδων εκατον και αλασ ου ουκ εστιν γραφη23παν ο εστιν εν γνωµη θεου του ουρανου γιγνεσθω 
προσεχετε µη τισ επιχειρηση εισ οικον θεου του ουρανου µηποτε γενηται οργη επι την βασιλειαν του 
βασιλεωσ και των υιων αυτου24και υµιν εγνωρισται εν πασιν τοισ ιερευσιν και τοισ λευιταισ αδουσιν 
πυλωροισ ναθινιµ και λειτουργοισ οικου θεου τουτου φοροσ µη εστω σοι ουκ εξουσιασεισ καταδουλουσθαι 
αυτουσ25και συ εσδρα ωσ η σοφια του θεου εν χειρι σου καταστησον γραµµατεισ και κριτασ ινα ωσιν 
κρινοντεσ παντι τω λαω τω εν περα του ποταµου πασιν τοισ ειδοσιν νοµον του θεου σου και τω µη ειδοτι 
γνωριειτε26και πασ οσ αν µη η ποιων νοµον του θεου και νοµον του βασιλεωσ ετοιµωσ το κριµα εσται 
γιγνοµενον εξ αυτου εαν τε εισ θανατον εαν τε εισ παιδειαν εαν τε εισ ζηµιαν του βιου εαν τε εισ 
δεσµα27ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ των πατερων ηµων οσ εδωκεν ουτωσ εν καρδια του βασιλεωσ του δοξασαι 
τον οικον κυριου τον εν ιερουσαληµ28και επ′ εµε εκλινεν ελεοσ εν οφθαλµοισ του βασιλεωσ και των 
συµβουλων αυτου και παντων των αρχοντων του βασιλεωσ των επηρµενων και εγω εκραταιωθην ωσ χειρ θεου 
η αγαθη επ′ εµε και συνηξα απο ισραηλ αρχοντασ αναβηναι µετ′ εµου 

Chapter 8
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1και ουτοι οι αρχοντεσ πατριων αυτων οι οδηγοι αναβαινοντεσ µετ′ εµου εν βασιλεια αρθασασθα του 
βασιλεωσ βαβυλωνοσ2απο υιων φινεεσ γηρσωµ απο υιων ιθαµαρ δανιηλ απο υιων δαυιδ ατουσ3απο υιων 
σαχανια απο υιων φοροσ ζαχαριασ και µετ′ αυτου το συστρεµµα εκατον και πεντηκοντα4απο υιων φααθµωαβ 
ελιανα υιοσ ζαραια και µετ′ αυτου διακοσιοι τα αρσενικα5απο υιων ζαθοησ σεχενιασ υιοσ αζιηλ και µετ′ 
αυτου τριακοσιοι τα αρσενικα6και απο υιων αδιν ωβηθ υιοσ ιωναθαν και µετ′ αυτου πεντηκοντα τα 
αρσενικα7και απο υιων ηλαµ ιεσια υιοσ αθελια και µετ′ αυτου εβδοµηκοντα τα αρσενικα8και απο υιων 
σαφατια ζαβδια υιοσ µιχαηλ και µετ′ αυτου ογδοηκοντα τα αρσενικα9και απο υιων ιωαβ αβαδια υιοσ ιιηλ 
και µετ′ αυτου διακοσιοι δεκα οκτω τα αρσενικα10και απο υιων βαανι σαλιµουθ υιοσ ιωσεφια και µετ′ αυτου 
εκατον εξηκοντα τα αρσενικα11και απο υιων βαβι ζαχαρια υιοσ βαβι και µετ′ αυτου εβδοµηκοντα οκτω τα 
αρσενικα12και απο υιων ασγαδ ιωαναν υιοσ ακαταν και µετ′ αυτου εκατον δεκα τα αρσενικα13και απο υιων 
αδωνικαµ εσχατοι και ταυτα τα ονοµατα αυτων αλιφαλατ ιιηλ και σαµαια και µετ′ αυτων εξηκοντα τα 
αρσενικα14και απο υιων βαγο ουθι και µετ′ αυτου εβδοµηκοντα τα αρσενικα15και συνηξα αυτουσ προσ τον 
ποταµον τον ερχοµενον προσ τον ευι και παρενεβαλοµεν εκει ηµερασ τρεισ και συνηκα εν τω λαω και εν τοισ 
ιερευσιν και απο υιων λευι ουχ ευρον εκει16και απεστειλα τω ελεαζαρ τω αριηλ τω σαµαια και τω αλωναµ 
και τω ιαριβ και τω ελναθαν και τω ναθαν και τω ζαχαρια και τω µεσουλαµ ανδρασ και τω ιωαριβ και τω 
ελναθαν συνιοντασ17και εξηνεγκα αυτουσ επι αρχοντοσ εν αργυριω του τοπου και εθηκα εν στοµατι αυτων 
λογουσ λαλησαι προσ τουσ αδελφουσ αυτων τουσ ναθινιµ εν αργυριω του τοπου του ενεγκαι ηµιν αδοντασ 
εισ οικον θεου ηµων18και ηλθοσαν ηµιν ωσ χειρ θεου ηµων αγαθη εφ′ ηµασ ανηρ σαχωλ απο υιων µοολι υιου 
λευι υιου ισραηλ και αρχην ηλθοσαν υιοι αυτου και αδελφοι αυτου οκτωκαιδεκα19και τον ασεβια και τον 
ωσαιαν απο υιων µεραρι αδελφοι αυτου και υιοι αυτων εικοσι20και απο των ναθινιµ ων εδωκεν δαυιδ και οι 
αρχοντεσ εισ δουλειαν των λευιτων ναθινιµ διακοσιοι και εικοσι παντεσ συνηχθησαν εν ονοµασιν21και 
εκαλεσα εκει νηστειαν επι τον ποταµον αουε του ταπεινωθηναι ενωπιον θεου ηµων ζητησαι παρ′ αυτου οδον 
ευθειαν ηµιν και τοισ τεκνοισ ηµων και παση τη κτησει ηµων22οτι ησχυνθην αιτησασθαι παρα του βασιλεωσ 
δυναµιν και ιππεισ σωσαι ηµασ απο εχθρου εν τη οδω οτι ειπαµεν τω βασιλει λεγοντεσ χειρ του θεου ηµων επι 
παντασ τουσ ζητουντασ αυτον εισ αγαθον και κρατοσ αυτου και θυµοσ αυτου επι παντασ εγκαταλειποντασ 
αυτον23και ενηστευσαµεν και εζητησαµεν παρα του θεου ηµων περι τουτου και επηκουσεν ηµιν24και 
διεστειλα απο αρχοντων των ιερεων δωδεκα τω σαραια ασαβια και µετ′ αυτων απο αδελφων αυτων δεκα25και 
εστησα αυτοισ το αργυριον και το χρυσιον και τα σκευη απαρχησ οικου θεου ηµων α υψωσεν ο βασιλευσ και 
οι συµβουλοι αυτου και οι αρχοντεσ αυτου και πασ ισραηλ οι ευρισκοµενοι26και εστησα επι χειρασ αυτων 
αργυριου ταλαντα εξακοσια και πεντηκοντα και σκευη αργυρα εκατον και ταλαντα χρυσιου εκατον27και 
καφουρη χρυσοι εικοσι εισ την οδον χαµανιµ χιλιοι και σκευη χαλκου στιλβοντοσ αγαθου διαφορα 
επιθυµητα εν χρυσιω28και ειπα προσ αυτουσ υµεισ αγιοι τω κυριω και τα σκευη αγια και το αργυριον και το 
χρυσιον εκουσια τω κυριω θεω πατερων υµων29αγρυπνειτε και τηρειτε εωσ στητε ενωπιον αρχοντων των 
ιερεων και των λευιτων και των αρχοντων των πατριων εν ιερουσαληµ εισ σκηνασ οικου κυριου30και 
εδεξαντο οι ιερεισ και οι λευιται σταθµον του αργυριου και του χρυσιου και των σκευων ενεγκειν εισ 
ιερουσαληµ εισ οικον θεου ηµων31και εξηραµεν απο του ποταµου αουε εν τη δωδεκατη του µηνοσ του πρωτου 
του ελθειν εισ ιερουσαληµ και χειρ θεου ηµων ην εφ′ ηµιν και ερρυσατο ηµασ απο χειροσ εχθρου και 
πολεµιου εν τη οδω32και ηλθοµεν εισ ιερουσαληµ και εκαθισαµεν εκει ηµερασ τρεισ33και εγενηθη τη ηµερα 
τη τεταρτη εστησαµεν το αργυριον και το χρυσιον και τα σκευη εν οικω θεου ηµων επι χειρα µεριµωθ υιου 
ουρια του ιερεωσ και µετ′ αυτου ελεαζαρ υιοσ φινεεσ και µετ′ αυτων ιωζαβαδ υιοσ ιησου και νωαδια υιοσ 
βαναια οι λευιται34εν αριθµω και εν σταθµω τα παντα και εγραφη πασ ο σταθµοσ εν τω καιρω εκεινω35οι 
ελθοντεσ απο τησ αιχµαλωσιασ υιοι τησ παροικιασ προσηνεγκαν ολοκαυτωσεισ τω θεω ισραηλ µοσχουσ 
δωδεκα περι παντοσ ισραηλ κριουσ ενενηκοντα εξ αµνουσ εβδοµηκοντα και επτα χιµαρουσ περι αµαρτιασ 
δωδεκα τα παντα ολοκαυτωµατα τω κυριω36και εδωκαν το νοµισµα του βασιλεωσ τοισ διοικηταισ του 
βασιλεωσ και επαρχοισ περαν του ποταµου και εδοξασαν τον λαον και τον οικον του θεου 

Chapter 9
1και ωσ ετελεσθη ταυτα ηγγισαν προσ µε οι αρχοντεσ λεγοντεσ ουκ εχωρισθη ο λαοσ ισραηλ και οι ιερεισ και 
οι λευιται απο λαων των γαιων εν µακρυµµασιν αυτων τω χανανι ο εθι ο φερεζι ο ιεβουσι ο αµµωνι ο µωαβι ο 
µοσερι και ο αµορι2οτι ελαβοσαν απο θυγατερων αυτων εαυτοισ και τοισ υιοισ αυτων και παρηχθη σπερµα 
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το αγιον εν λαοισ των γαιων και χειρ των αρχοντων εν τη ασυνθεσια ταυτη εν αρχη3και ωσ ηκουσα τον λογον 
τουτον διερρηξα τα ιµατια µου και επαλλοµην και ετιλλον απο των τριχων τησ κεφαλησ µου και απο του 
πωγωνοσ µου και εκαθηµην ηρεµαζων4και συνηχθησαν προσ µε πασ ο διωκων λογον θεου ισραηλ επι 
ασυνθεσια τησ αποικιασ και εγω καθηµενοσ ηρεµαζων εωσ τησ θυσιασ τησ εσπερινησ5και εν θυσια τη 
εσπερινη ανεστην απο ταπεινωσεωσ µου και εν τω διαρρηξαι µε τα ιµατια µου και επαλλοµην και κλινω επι 
τα γονατα µου και εκπεταζω τασ χειρασ µου προσ κυριον τον θεον6και ειπα κυριε ησχυνθην και ενετραπην 
του υψωσαι το προσωπον µου προσ σε οτι αι ανοµιαι ηµων επληθυνθησαν υπερ κεφαλησ ηµων και αι 
πληµµελειαι ηµων εµεγαλυνθησαν εωσ εισ ουρανον7απο ηµερων πατερων ηµων εσµεν εν πληµµελεια µεγαλη 
εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και εν ταισ ανοµιαισ ηµων παρεδοθηµεν ηµεισ και οι βασιλεισ ηµων και οι υιοι 
ηµων εν χειρι βασιλεων των εθνων εν ροµφαια και εν αιχµαλωσια και εν διαρπαγη και εν αισχυνη προσωπου 
ηµων ωσ η ηµερα αυτη8και νυν επιεικευσατο ηµιν κυριοσ ο θεοσ ηµων του καταλιπειν ηµιν εισ σωτηριαν και 
δουναι ηµιν στηριγµα εν τοπω αγιασµατοσ αυτου του φωτισαι οφθαλµουσ ηµων και δουναι ζωοποιησιν 
µικραν εν τη δουλεια ηµων9οτι δουλοι εσµεν και εν τη δουλεια ηµων ουκ εγκατελιπεν ηµασ κυριοσ ο θεοσ 
ηµων και εκλινεν εφ′ ηµασ ελεοσ ενωπιον βασιλεων περσων δουναι ηµιν ζωοποιησιν του υψωσαι αυτουσ τον 
οικον του θεου ηµων και αναστησαι τα ερηµα αυτησ και του δουναι ηµιν φραγµον εν ιουδα και εν 
ιερουσαληµ10τι ειπωµεν ο θεοσ ηµων µετα τουτο οτι εγκατελιποµεν εντολασ σου11ασ εδωκασ ηµιν εν χειρι 
δουλων σου των προφητων λεγων η γη εισ ην εισπορευεσθε κληρονοµησαι αυτην γη µετακινουµενη εστιν εν 
µετακινησει λαων των εθνων εν µακρυµµασιν αυτων ων επλησαν αυτην απο στοµατοσ επι στοµα εν 
ακαθαρσιαισ αυτων12και νυν τασ θυγατερασ υµων µη δωτε τοισ υιοισ αυτων και απο των θυγατερων αυτων 
µη λαβητε τοισ υιοισ υµων και ουκ εκζητησετε ειρηνην αυτων και αγαθον αυτων εωσ αιωνοσ οπωσ 
ενισχυσητε και φαγητε τα αγαθα τησ γησ και κληροδοτησητε τοισ υιοισ υµων εωσ αιωνοσ13και µετα παν το 
ερχοµενον εφ′ ηµασ εν ποιηµασιν ηµων τοισ πονηροισ και εν πληµµελεια ηµων τη µεγαλη οτι ουκ εστιν ωσ ο 
θεοσ ηµων οτι εκουφισασ ηµων τασ ανοµιασ και εδωκασ ηµιν σωτηριαν14οτι επεστρεψαµεν διασκεδασαι 
εντολασ σου και επιγαµβρευσαι τοισ λαοισ των γαιων µη παροξυνθησ εν ηµιν εωσ συντελειασ του µη ειναι 
εγκαταλειµµα και διασωζοµενον15κυριε ο θεοσ ισραηλ δικαιοσ συ οτι κατελειφθηµεν διασωζοµενοι ωσ η 
ηµερα αυτη ιδου ηµεισ εναντιον σου εν πληµµελειαισ ηµων οτι ουκ εστιν στηναι ενωπιον σου επι τουτω 

Chapter 10
1και ωσ προσηυξατο εσδρασ και ωσ εξηγορευσεν κλαιων και προσευχοµενοσ ενωπιον οικου του θεου 
συνηχθησαν προσ αυτον απο ισραηλ εκκλησια πολλη σφοδρα ανδρεσ και γυναικεσ και νεανισκοι οτι 
εκλαυσεν ο λαοσ και υψωσεν κλαιων2και απεκριθη σεχενιασ υιοσ ιιηλ απο υιων ηλαµ και ειπεν τω εσδρα 
ηµεισ ησυνθετησαµεν τω θεω ηµων και εκαθισαµεν γυναικασ αλλοτριασ απο λαων τησ γησ και νυν εστιν 
υποµονη τω ισραηλ επι τουτω3και νυν διαθωµεθα διαθηκην τω θεω ηµων εκβαλειν πασασ τασ γυναικασ και 
τα γενοµενα εξ αυτων ωσ αν βουλη αναστηθι και φοβερισον αυτουσ εν εντολαισ θεου ηµων και ωσ ο νοµοσ 
γενηθητω4αναστα οτι επι σε το ρηµα και ηµεισ µετα σου κραταιου και ποιησον5και ανεστη εσδρασ και 
ωρκισεν τουσ αρχοντασ τουσ ιερεισ και λευιτασ και παντα ισραηλ του ποιησαι κατα το ρηµα τουτο και 
ωµοσαν6και ανεστη εσδρασ απο προσωπου οικου του θεου και επορευθη εισ γαζοφυλακιον ιωαναν υιου 
ελισουβ και επορευθη εκει αρτον ουκ εφαγεν και υδωρ ουκ επιεν οτι επενθει επι τη ασυνθεσια τησ 
αποικιασ7και παρηνεγκαν φωνην εν ιουδα και εν ιερουσαληµ πασιν τοισ υιοισ τησ αποικιασ του 
συναθροισθηναι εισ ιερουσαληµ8και πασ οσ αν µη ελθη εισ τρεισ ηµερασ ωσ η βουλη των αρχοντων και των 
πρεσβυτερων αναθεµατισθησεται πασα η υπαρξισ αυτου και αυτοσ διασταλησεται απο εκκλησιασ τησ 
αποικιασ9και συνηχθησαν παντεσ ανδρεσ ιουδα και βενιαµιν εισ ιερουσαληµ εισ τασ τρεισ ηµερασ ουτοσ ο 
µην ο ενατοσ εν εικαδι του µηνοσ εκαθισεν πασ ο λαοσ εν πλατεια οικου του θεου απο θορυβου αυτων περι 
του ρηµατοσ και απο του χειµωνοσ10και ανεστη εσδρασ ο ιερευσ και ειπεν προσ αυτουσ υµεισ ησυνθετηκατε 
και εκαθισατε γυναικασ αλλοτριασ του προσθειναι επι πληµµελειαν ισραηλ11και νυν δοτε αινεσιν κυριω τω 
θεω των πατερων υµων και ποιησατε το αρεστον ενωπιον αυτου και διασταλητε απο λαων τησ γησ και απο 
των γυναικων των αλλοτριων12και απεκριθησαν πασα η εκκλησια και ειπαν µεγα τουτο το ρηµα σου εφ′ ηµασ 
ποιησαι13αλλα ο λαοσ πολυσ και ο καιροσ χειµερινοσ και ουκ εστιν δυναµισ στηναι εξω και το εργον ουκ εισ 
ηµεραν µιαν και ουκ εισ δυο οτι επληθυναµεν του αδικησαι εν τω ρηµατι τουτω14στητωσαν δη οι αρχοντεσ 
ηµων τη παση εκκλησια και παντεσ οι εν πολεσιν ηµων οσ εκαθισεν γυναικασ αλλοτριασ ελθετωσαν εισ 
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καιρουσ απο συνταγων και µετ′ αυτων πρεσβυτεροι πολεωσ και πολεωσ και κριται του αποστρεψαι οργην 
θυµου θεου ηµων εξ ηµων περι του ρηµατοσ τουτου15πλην ιωναθαν υιοσ ασαηλ και ιαζια υιοσ θεκουε µετ′ 
εµου περι τουτου και µεσουλαµ και σαβαθαι ο λευιτησ βοηθων αυτοισ16και εποιησαν ουτωσ υιοι τησ 
αποικιασ και διεσταλησαν εσδρασ ο ιερευσ και ανδρεσ αρχοντεσ πατριων τω οικω και παντεσ εν ονοµασιν 
οτι επεστρεψαν εν ηµερα µια του µηνοσ του δεκατου εκζητησαι το ρηµα17και ετελεσαν εν πασιν ανδρασιν οι 
εκαθισαν γυναικασ αλλοτριασ εωσ ηµερασ µιασ του µηνοσ του πρωτου18και ευρεθησαν απο υιων των ιερεων 
οι εκαθισαν γυναικασ αλλοτριασ απο υιων ιησου υιου ιωσεδεκ και αδελφοι αυτου µαασηα και ελιεζερ και 
ιαριβ και γαδαλια19και εδωκαν χειρα αυτων του εξενεγκαι γυναικασ αυτων και πληµµελειασ κριον εκ 
προβατων περι πληµµελησεωσ αυτων20και απο υιων εµµηρ ανανι και ζαβδια21και απο υιων ηραµ µασαια και 
ελια και σαµαια και ιιηλ και οζια22και απο υιων φασουρ ελιωηναι µαασαια και ισµαηλ και ναθαναηλ και 
ιωζαβαδ και ηλασα23και απο των λευιτων ιωζαβαδ και σαµου και κωλια αυτοσ κωλιτασ και φαθαια και 
ιοδοµ και ελιεζερ24και απο των αδοντων ελισαφ και απο των πυλωρων σελληµ και τεληµ και ωδουε25και απο 
ισραηλ απο υιων φοροσ ραµια και ιαζια και µελχια και µεαµιν και ελεαζαρ και ασαβια και βαναια26και απο 
υιων ηλαµ µαθανια και ζαχαρια και ιαι+ηλ και αβδια και ιαριµωθ και ηλια27και απο υιων ζαθουα ελιωηναι 
ελισουβ µαθανια και ιαρµωθ και ζαβαδ και οζιζα28και απο υιων βαβι ιωαναν ανανια και ζαβου οθαλι29και 
απο υιων βανουι µεσουλαµ µαλουχ αδαιασ ιασουβ και σαλουια και ρηµωθ30και απο υιων φααθµωαβ εδενε 
χαληλ βαναια µασηα µαθανια βεσεληλ και βανουι και µανασση31και απο υιων ηραµ ελιεζερ ιεσσια µελχια 
σαµαια σεµεων32βενιαµιν µαλουχ σαµαρια33και απο υιων ησαµ µαθανι µαθαθα ζαβεδ ελιφαλεθ ιεραµι 
µανασση σεµει+34απο υιων βανι µοοδι αµραµ ουηλ35βαναια βαδαια χελια36ουιεχωα ιεραµωθ 
ελιασιβ37µαθανια µαθαναι και εποιησαν38οι υιοι βανουι και οι υιοι σεµει+39και σελεµια και ναθαν και 
αδαια40µαχναδαβου σεσι σαρου41εζερηλ και σελεµια και σαµαρια42και σαλουµ αµαρια ιωσηφ43απο υιων 
ναβου ιιηλ µαθαθια σεδεµ ζαµβινα ιαδαι και ιωηλ και βαναια44παντεσ ουτοι ελαβοσαν γυναικασ αλλοτριασ 
και εγεννησαν εξ αυτων υιουσ 

Chapter 11
1λογοι νεεµια υιου αχαλια και εγενετο εν µηνι χασεηλου ετουσ εικοστου και εγω ηµην εν σουσαν αβιρα2και 
ηλθεν ανανι εισ απο αδελφων µου αυτοσ και ανδρεσ ιουδα και ηρωτησα αυτουσ περι των σωθεντων οι 
κατελειφθησαν απο τησ αιχµαλωσιασ και περι ιερουσαληµ3και ειποσαν προσ µε οι καταλειποµενοι οι 
καταλειφθεντεσ απο τησ αιχµαλωσιασ εκει εν τη χωρα εν πονηρια µεγαλη και εν ονειδισµω και τειχη 
ιερουσαληµ καθηρηµενα και αι πυλαι αυτησ ενεπρησθησαν εν πυρι4και εγενετο εν τω ακουσαι µε τουσ 
λογουσ τουτουσ εκαθισα και εκλαυσα και επενθησα ηµερασ και ηµην νηστευων και προσευχοµενοσ ενωπιον 
θεου του ουρανου5και ειπα µη δη κυριε ο θεοσ του ουρανου ο ισχυροσ ο µεγασ και ο φοβεροσ φυλασσων την 
διαθηκην και το ελεοσ τοισ αγαπωσιν αυτον και τοισ φυλασσουσιν τασ εντολασ αυτου6εστω δη το ουσ σου 
προσεχον και οι οφθαλµοι σου ανεωγµενοι του ακουσαι προσευχην δουλου σου ην εγω προσευχοµαι ενωπιον 
σου σηµερον ηµεραν και νυκτα περι υιων ισραηλ δουλων σου και εξαγορευω επι αµαρτιαισ υιων ισραηλ ασ 
ηµαρτοµεν σοι και εγω και ο οικοσ πατροσ µου ηµαρτοµεν7διαλυσει διελυσαµεν προσ σε και ουκ εφυλαξαµεν 
τασ εντολασ και τα προσταγµατα και τα κριµατα α ενετειλω τω µωυση παιδι σου8µνησθητι δη τον λογον ον 
ενετειλω τω µωυση παιδι σου λεγων υµεισ εαν ασυνθετησητε εγω διασκορπιω υµασ εν τοισ λαοισ9και εαν 
επιστρεψητε προσ µε και φυλαξητε τασ εντολασ µου και ποιησητε αυτασ εαν η η διασπορα υµων απ′ ακρου 
του ουρανου εκειθεν συναξω αυτουσ και εισαξω αυτουσ εισ τον τοπον ον εξελεξαµην κατασκηνωσαι το 
ονοµα µου εκει10και αυτοι παιδεσ σου και λαοσ σου ουσ ελυτρωσω εν δυναµει σου τη µεγαλη και εν τη χειρι 
σου τη κραταια11µη δη κυριε αλλ′ εστω το ουσ σου προσεχον εισ την προσευχην του δουλου σου και εισ την 
προσευχην παιδων σου των θελοντων φοβεισθαι το ονοµα σου και ευοδωσον δη τω παιδι σου σηµερον και δοσ 
αυτον εισ οικτιρµουσ ενωπιον του ανδροσ τουτου και εγω ηµην οινοχοοσ τω βασιλει 

Chapter 12
1και εγενετο εν µηνι νισαν ετουσ εικοστου αρθασασθα βασιλει και ην ο οινοσ ενωπιον εµου και ελαβον τον 
οινον και εδωκα τω βασιλει και ουκ ην ετεροσ ενωπιον αυτου2και ειπεν µοι ο βασιλευσ δια τι το προσωπον 
σου πονηρον και ουκ ει µετριαζων ουκ εστιν τουτο ει µη πονηρια καρδιασ και εφοβηθην πολυ σφοδρα3και 
ειπα τω βασιλει ο βασιλευσ εισ τον αιωνα ζητω δια τι ου µη γενηται πονηρον το προσωπον µου διοτι η πολισ 
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οικοσ µνηµειων πατερων µου ηρηµωθη και αι πυλαι αυτησ κατεβρωθησαν εν πυρι4και ειπεν µοι ο βασιλευσ 
περι τινοσ τουτο συ ζητεισ και προσηυξαµην προσ τον θεον του ουρανου5και ειπα τω βασιλει ει επι τον 
βασιλεα αγαθον και ει αγαθυνθησεται ο παισ σου ενωπιον σου ωστε πεµψαι αυτον εισ ιουδα εισ πολιν 
µνηµειων πατερων µου και ανοικοδοµησω αυτην6και ειπεν µοι ο βασιλευσ και η παλλακη η καθηµενη 
εχοµενα αυτου εωσ ποτε εσται η πορεια σου και ποτε επιστρεψεισ και ηγαθυνθη ενωπιον του βασιλεωσ και 
απεστειλεν µε και εδωκα αυτω ορον7και ειπα τω βασιλει ει επι τον βασιλεα αγαθον δοτω µοι επιστολασ προσ 
τουσ επαρχουσ περαν του ποταµου ωστε παραγαγειν µε εωσ ελθω επι ιουδαν8και επιστολην επι ασαφ φυλακα 
του παραδεισου οσ εστιν τω βασιλει ωστε δουναι µοι ξυλα στεγασαι τασ πυλασ και εισ το τειχοσ τησ πολεωσ 
και εισ οικον ον εισελευσοµαι εισ αυτον και εδωκεν µοι ο βασιλευσ ωσ χειρ θεου η αγαθη9και ηλθον προσ 
τουσ επαρχουσ περαν του ποταµου και εδωκα αυτοισ τασ επιστολασ του βασιλεωσ και απεστειλεν µετ′ εµου ο 
βασιλευσ αρχηγουσ δυναµεωσ και ιππεισ10και ηκουσεν σαναβαλλατ ο αρωνι και τωβια ο δουλοσ ο αµµωνι 
και πονηρον αυτοισ εγενετο οτι ηκει ανθρωποσ ζητησαι αγαθον τοισ υιοισ ισραηλ11και ηλθον εισ 
ιερουσαληµ και ηµην εκει ηµερασ τρεισ12και ανεστην νυκτοσ εγω και ανδρεσ ολιγοι µετ′ εµου και ουκ 
απηγγειλα ανθρωπω τι ο θεοσ διδωσιν εισ καρδιαν µου του ποιησαι µετα του ισραηλ και κτηνοσ ουκ εστιν 
µετ′ εµου ει µη το κτηνοσ ω εγω επιβαινω επ′ αυτω13και εξηλθον εν πυλη του γωληλα και προσ στοµα πηγησ 
των συκων και εισ πυλην τησ κοπριασ και ηµην συντριβων εν τω τειχει ιερουσαληµ ο αυτοι καθαιρουσιν και 
πυλαι αυτησ κατεβρωθησαν πυρι14και παρηλθον επι πυλην του αιν και εισ κολυµβηθραν του βασιλεωσ και 
ουκ ην τοποσ τω κτηνει παρελθειν υποκατω µου15και ηµην αναβαινων εν τω τειχει χειµαρρου νυκτοσ και 
ηµην συντριβων εν τω τειχει και ηµην εν πυλη τησ φαραγγοσ και επεστρεψα16και οι φυλασσοντεσ ουκ 
εγνωσαν τι επορευθην και τι εγω ποιω και τοισ ιουδαιοισ και τοισ ιερευσιν και τοισ εντιµοισ και τοισ 
στρατηγοισ και τοισ καταλοιποισ τοισ ποιουσιν τα εργα εωσ τοτε ουκ απηγγειλα17και ειπα προσ αυτουσ υµεισ 
βλεπετε την πονηριαν εν η εσµεν εν αυτη πωσ ιερουσαληµ ερηµοσ και αι πυλαι αυτησ εδοθησαν πυρι δευτε 
και διοικοδοµησωµεν το τειχοσ ιερουσαληµ και ουκ εσοµεθα ετι ονειδοσ18και απηγγειλα αυτοισ την χειρα 
του θεου η εστιν αγαθη επ′ εµε και τουσ λογουσ του βασιλεωσ ουσ ειπεν µοι και ειπα αναστωµεν και 
οικοδοµησωµεν και εκραταιωθησαν αι χειρεσ αυτων εισ αγαθον19και ηκουσεν σαναβαλλατ ο αρωνι και 
τωβια ο δουλοσ ο αµµωνι και γησαµ ο αραβι και εξεγελασαν ηµασ και ηλθον εφ′ ηµασ και ειπαν τι το ρηµα 
τουτο ο υµεισ ποιειτε η επι τον βασιλεα υµεισ αποστατειτε20και επεστρεψα αυτοισ λογον και ειπα αυτοισ ο 
θεοσ του ουρανου αυτοσ ευοδωσει ηµιν και ηµεισ δουλοι αυτου καθαροι και οικοδοµησοµεν και υµιν ουκ 
εστιν µερισ και δικαιοσυνη και µνηµοσυνον εν ιερουσαληµ 

Chapter 13
1και ανεστη ελισουβ ο ιερευσ ο µεγασ και οι αδελφοι αυτου οι ιερεισ και ωκοδοµησαν την πυλην την 
προβατικην αυτοι ηγιασαν αυτην και εστησαν θυρασ αυτησ και εωσ πυργου των εκατον ηγιασαν εωσ πυργου 
ανανεηλ2και επι χειρασ υιων ανδρων ιεριχω και επι χειρασ υιων ζακχουρ υιου αµαρι3και την πυλην την 
ιχθυηραν ωκοδοµησαν υιοι ασανα αυτοι εστεγασαν αυτην και εστησαν θυρασ αυτησ και κλειθρα αυτησ και 
µοχλουσ αυτησ4και επι χειρα αυτων κατεσχεν απο ραµωθ υιοσ ουρια υιου ακωσ και επι χειρα αυτων 
κατεσχεν µοσολλαµ υιοσ βαραχιου υιου µασεζεβηλ και επι χειρα αυτων κατεσχεν σαδωκ υιοσ βαανα5και επι 
χειρα αυτων κατεσχοσαν οι θεκωιν και αδωρηεµ ουκ εισηνεγκαν τραχηλον αυτων εισ δουλειαν αυτων6και 
την πυλην του ισανα εκρατησαν ιοι+δα υιοσ φασεκ και µεσουλαµ υιοσ βασωδια αυτοι εστεγασαν αυτην και 
εστησαν θυρασ αυτησ και κλειθρα αυτησ και µοχλουσ αυτησ8και επι χειρα αυτων εκρατησεν ανανιασ υιοσ 
του ρωκει+µ και κατελιπον ιερουσαληµ εωσ του τειχουσ του πλατεοσ9και επι χειρα αυτων εκρατησεν ραφαια 
αρχων ηµισουσ περιχωρου ιερουσαληµ10και επι χειρα αυτων εκρατησεν ιεδαια υιοσ ερωµαφ και κατεναντι 
οικιασ αυτου και επι χειρα αυτου εκρατησεν ατουσ υιοσ ασβανια11και δευτεροσ εκρατησεν µελχιασ υιοσ 
ηραµ και ασουβ υιοσ φααθµωαβ και εωσ πυργου των θαννουριµ12και επι χειρα αυτου εκρατησεν σαλουµ 
υιοσ αλλωησ αρχων ηµισουσ περιχωρου ιερουσαληµ αυτοσ και αι θυγατερεσ αυτου13την πυλην τησ 
φαραγγοσ εκρατησαν ανουν και οι κατοικουντεσ ζανω αυτοι ωκοδοµησαν αυτην και εστησαν θυρασ αυτησ 
και κλειθρα αυτησ και µοχλουσ αυτησ και χιλιουσ πηχεισ εν τω τειχει εωσ πυλησ τησ κοπριασ14και την 
πυλην τησ κοπριασ εκρατησεν µελχια υιοσ ρηχαβ αρχων περιχωρου βηθαχαρµ αυτοσ και οι υιοι αυτου και 
εσκεπασαν αυτην και εστησαν θυρασ αυτησ και κλειθρα αυτησ και µοχλουσ αυτησ15και το τειχοσ 
κολυµβηθρασ των κωδιων τη κουρα του βασιλεωσ και εωσ των κλιµακων των καταβαινουσων απο πολεωσ 
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δαυιδ16οπισω αυτου εκρατησεν νεεµιασ υιοσ αζαβουχ αρχων ηµισουσ περιχωρου βηθσουρ εωσ κηπου ταφου 
δαυιδ και εωσ τησ κολυµβηθρασ τησ γεγονυιασ και εωσ βηθαγγαβαριµ17οπισω αυτου εκρατησαν οι λευιται 
ραουµ υιοσ βανι επι χειρα αυτου εκρατησεν ασαβια αρχων ηµισουσ περιχωρου κει+λα τω περιχωρω 
αυτου18µετ′ αυτον εκρατησαν αδελφοι αυτων βενι υιοσ ηναδαδ αρχων ηµισουσ περιχωρου κει+λα19και 
εκρατησεν επι χειρα αυτου αζουρ υιοσ ιησου αρχων του µασφε µετρον δευτερον πυργου αναβασεωσ τησ 
συναπτουσησ τησ γωνιασ20µετ′ αυτον εκρατησεν βαρουχ υιοσ ζαβου µετρον δευτερον απο τησ γωνιασ εωσ 
θυρασ βηθελισουβ του ιερεωσ του µεγαλου21µετ′ αυτον εκρατησεν µεραµωθ υιοσ ουρια υιου ακωσ µετρον 
δευτερον απο θυρασ βηθελισουβ εωσ εκλειψεωσ βηθελισουβ22και µετ′ αυτον εκρατησαν οι ιερεισ ανδρεσ 
αχεχαρ23και µετ′ αυτον εκρατησεν βενιαµιν και ασουβ κατεναντι οικου αυτων µετ′ αυτον εκρατησεν αζαρια 
υιοσ µαασηα υιου ανανια εχοµενα οικου αυτου24µετ′ αυτον εκρατησεν βανι υιοσ ηναδαδ µετρον δευτερον 
απο βηθαζαρια εωσ τησ γωνιασ και εωσ τησ καµπησ25φαλαλ υιου ευζαι εξ εναντιασ τησ γωνιασ και ο πυργοσ 
ο εξεχων εκ του οικου του βασιλεωσ ο ανωτεροσ ο τησ αυλησ τησ φυλακησ και µετ′ αυτον φαδαια υιοσ 
φοροσ26και οι ναθινιµ ησαν οικουντεσ εν τω ωφαλ εωσ κηπου πυλησ του υδατοσ εισ ανατολασ και ο πυργοσ ο 
εξεχων27µετ′ αυτον εκρατησαν οι θεκωιν µετρον δευτερον εξ εναντιασ του πυργου του µεγαλου του εξεχοντοσ 
και εωσ του τειχουσ του οφλα28ανωτερον πυλησ των ιππων εκρατησαν οι ιερεισ ανηρ εξ εναντιασ οικου 
αυτου29µετ′ αυτον εκρατησεν σαδδουκ υιοσ εµµηρ εξ εναντιασ οικου αυτου και µετ′ αυτον εκρατησεν 
σαµαια υιοσ σεχενια φυλαξ τησ πυλησ τησ ανατολησ30µετ′ αυτον εκρατησεν ανανια υιοσ σελεµια και ανουµ 
υιοσ σελεφ ο εκτοσ µετρον δευτερον µετ′ αυτον εκρατησεν µεσουλαµ υιοσ βαρχια εξ εναντιασ γαζοφυλακιου 
αυτου31µετ′ αυτον εκρατησεν µελχια υιοσ του σαραφι εωσ βηθαναθινιµ και οι ροποπωλαι απεναντι πυλησ 
του µαφεκαδ και εωσ αναβασεωσ τησ καµπησ32και ανα µεσον αναβασεωσ τησ πυλησ τησ προβατικησ 
εκρατησαν οι χαλκεισ και οι ροποπωλαι33και εγενετο ηνικα ηκουσεν σαναβαλλατ οτι ηµεισ οικοδοµουµεν το 
τειχοσ και πονηρον ην αυτω και ωργισθη επι πολυ και εξεγελα επι τοισ ιουδαιοισ34και ειπεν ενωπιον των 
αδελφων αυτου αυτη η δυναµισ σοµορων οτι οι ιουδαιοι ουτοι οικοδοµουσιν την εαυτων πολιν35και τωβιασ ο 
αµµανιτησ εχοµενα αυτου ηλθεν και ειπαν προσ εαυτουσ µη θυσιασουσιν η φαγονται επι του τοπου αυτων 
ουχι αναβησεται αλωπηξ και καθελει το τειχοσ λιθων αυτων36ακουσον ο θεοσ ηµων οτι εγενηθηµεν εισ 
µυκτηρισµον και επιστρεψον ονειδισµον αυτων εισ κεφαλην αυτων και δοσ αυτουσ εισ µυκτηρισµον εν γη 
αιχµαλωσιασ37και µη καλυψησ επι ανοµιαν 

Chapter 14
1και εγενετο ωσ ηκουσεν σαναβαλλατ και τωβια και οι αραβεσ και οι αµµανιται οτι ανεβη φυη τοισ τειχεσιν 
ιερουσαληµ οτι ηρξαντο αι διασφαγαι αναφρασσεσθαι και πονηρον αυτοισ εφανη σφοδρα2και συνηχθησαν 
παντεσ επι το αυτο ελθειν παραταξασθαι εν ιερουσαληµ3και προσηυξαµεθα προσ τον θεον ηµων και 
εστησαµεν προφυλακασ επ′ αυτουσ ηµερασ και νυκτοσ απο προσωπου αυτων4και ειπεν ιουδασ συνετριβη η 
ισχυσ των εχθρων και ο χουσ πολυσ και ηµεισ ου δυνησοµεθα οικοδοµειν εν τω τειχει5και ειπαν οι θλιβοντεσ 
ηµασ ου γνωσονται και ουκ οψονται εωσ οτου ελθωµεν εισ µεσον αυτων και φονευσωµεν αυτουσ και 
καταπαυσωµεν το εργον6και εγενετο ωσ ηλθοσαν οι ιουδαιοι οι οικουντεσ εχοµενα αυτων και ειποσαν ηµιν 
αναβαινουσιν εκ παντων των τοπων εφ′ ηµασ7και εστησα εισ τα κατωτατα του τοπου κατοπισθεν του τειχουσ 
εν τοισ σκεπεινοισ και εστησα τον λαον κατα δηµουσ µετα ροµφαιων αυτων λογχασ αυτων και τοξα 
αυτων8και ειδον και ανεστην και ειπα προσ τουσ εντιµουσ και προσ τουσ στρατηγουσ και προσ τουσ 
καταλοιπουσ του λαου µη φοβηθητε απο προσωπου αυτων µνησθητε του θεου ηµων του µεγαλου και φοβερου 
και παραταξασθε περι των αδελφων υµων υιων υµων και θυγατερων υµων γυναικων υµων και οικων υµων9και 
εγενετο ηνικα ηκουσαν οι εχθροι ηµων οτι εγνωσθη ηµιν και διεσκεδασεν ο θεοσ την βουλην αυτων και 
επεστρεψαµεν παντεσ ηµεισ εισ το τειχοσ ανηρ εισ το εργον αυτου10και εγενετο απο τησ ηµερασ εκεινησ 
ηµισυ των εκτετιναγµενων εποιουν το εργον και ηµισυ αυτων αντειχοντο και λογχαι και θυρεοι και τα τοξα 
και οι θωρακεσ και οι αρχοντεσ οπισω παντοσ οικου ιουδα11των οικοδοµουντων εν τω τειχει και οι αιροντεσ 
εν τοισ αρτηρσιν εν οπλοισ εν µια χειρι εποιει αυτο το εργον και µια εκρατει την βολιδα12και οι οικοδοµοι 
ανηρ ροµφαιαν αυτου εζωσµενοσ επι την οσφυν αυτου και ωκοδοµουσαν και ο σαλπιζων εν τη κερατινη 
εχοµενα αυτου13και ειπα προσ τουσ εντιµουσ και προσ τουσ αρχοντασ και προσ τουσ καταλοιπουσ του λαου 
το εργον πλατυ και πολυ και ηµεισ σκορπιζοµεθα επι του τειχουσ µακραν ανηρ απο του αδελφου αυτου14εν 
τοπω ου εαν ακουσητε την φωνην τησ κερατινησ εκει συναχθησεσθε προσ ηµασ και ο θεοσ ηµων πολεµησει 
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περι ηµων15και ηµεισ ποιουντεσ το εργον και ηµισυ αυτων κρατουντεσ τασ λογχασ απο αναβασεωσ του 
ορθρου εωσ εξοδου των αστρων16και εν τω καιρω εκεινω ειπα τω λαω αυλισθητε εν µεσω ιερουσαληµ και 
εστω υµιν η νυξ προφυλακη και η ηµερα εργον17και ηµην εγω και οι ανδρεσ τησ προφυλακησ οπισω µου και 
ουκ ην εξ ηµων εκδιδυσκοµενοσ ανηρ τα ιµατια αυτου 

Chapter 15
1και ην κραυγη του λαου και γυναικων αυτων µεγαλη προσ τουσ αδελφουσ αυτων τουσ ιουδαιουσ2και ησαν 
τινεσ λεγοντεσ εν υιοισ ηµων και εν θυγατρασιν ηµων ηµεισ πολλοι και ληµψοµεθα σιτον και φαγοµεθα και 
ζησοµεθα3και εισιν τινεσ λεγοντεσ αγροι ηµων και αµπελωνεσ ηµων και οικιαι ηµων ηµεισ διεγγυωµεν και 
ληµψοµεθα σιτον και φαγοµεθα4και εισιν τινεσ λεγοντεσ εδανεισαµεθα αργυριον εισ φορουσ του βασιλεωσ 
αγροι ηµων και αµπελωνεσ ηµων και οικιαι ηµων5και νυν ωσ σαρξ αδελφων ηµων σαρξ ηµων ωσ υιοι αυτων 
υιοι ηµων και ιδου ηµεισ καταδυναστευοµεν τουσ υιουσ ηµων και τασ θυγατερασ ηµων εισ δουλουσ και 
εισιν απο θυγατερων ηµων καταδυναστευοµεναι και ουκ εστιν δυναµισ χειρων ηµων και αγροι ηµων και 
αµπελωνεσ ηµων τοισ εντιµοισ6και ελυπηθην σφοδρα καθωσ ηκουσα την κραυγην αυτων και τουσ λογουσ 
τουτουσ7και εβουλευσατο καρδια µου επ′ εµε και εµαχεσαµην προσ τουσ εντιµουσ και τουσ αρχοντασ και 
ειπα αυτοισ απαιτησει ανηρ τον αδελφον αυτου υµεισ απαιτειτε και εδωκα επ′ αυτουσ εκκλησιαν 
µεγαλην8και ειπα αυτοισ ηµεισ κεκτηµεθα τουσ αδελφουσ ηµων τουσ ιουδαιουσ τουσ πωλουµενουσ τοισ 
εθνεσιν εν εκουσιω ηµων και υµεισ πωλειτε τουσ αδελφουσ υµων και ησυχασαν και ουχ ευροσαν λογον9και 
ειπα ουκ αγαθοσ ο λογοσ ον υµεισ ποιειτε ουχ ουτωσ εν φοβω θεου ηµων απελευσεσθε απο ονειδισµου των 
εθνων των εχθρων ηµων10και οι αδελφοι µου και οι γνωστοι µου και εγω εθηκαµεν εν αυτοισ αργυριον και 
σιτον εγκαταλιπωµεν δη την απαιτησιν ταυτην11επιστρεψατε δη αυτοισ ωσ σηµερον αγρουσ αυτων 
αµπελωνασ αυτων ελαιασ αυτων και οικιασ αυτων και απο του αργυριου τον σιτον και τον οινον και το 
ελαιον εξενεγκατε αυτοισ12και ειπαν αποδωσοµεν και παρ′ αυτων ου ζητησοµεν ουτωσ ποιησοµεν καθωσ συ 
λεγεισ και εκαλεσα τουσ ιερεισ και ωρκισα αυτουσ ποιησαι ωσ το ρηµα τουτο13και την αναβολην µου 
εξετιναξα και ειπα ουτωσ εκτιναξαι ο θεοσ παντα ανδρα οσ ου στησει τον λογον τουτον εκ του οικου αυτου 
και εκ κοπου αυτου και εσται ουτωσ εκτετιναγµενοσ και κενοσ και ειπεν πασα η εκκλησια αµην και ηνεσαν 
τον κυριον και εποιησεν ο λαοσ το ρηµα τουτο14απο τησ ηµερασ ησ ενετειλατο µοι ειναι εισ αρχοντα αυτων 
εν γη ιουδα απο ετουσ εικοστου και εωσ ετουσ τριακοστου και δευτερου τω αρθασασθα ετη δωδεκα εγω και οι 
αδελφοι µου βιαν αυτων ουκ εφαγον15και τασ βιασ τασ πρωτασ ασ προ εµου εβαρυναν επ′ αυτουσ και 
ελαβοσαν παρ′ αυτων εν αρτοισ και εν οινω εσχατον αργυριον διδραχµα τεσσαρακοντα και οι εκτετιναγµενοι 
αυτων εξουσιαζονται επι τον λαον και εγω ουκ εποιησα ουτωσ απο προσωπου φοβου θεου16και εν εργω του 
τειχουσ τουτων ουκ εκρατησα αγρον ουκ εκτησαµην και παντεσ οι συνηγµενοι εκει επι το εργον17και οι 
ιουδαιοι εκατον και πεντηκοντα ανδρεσ και οι ερχοµενοι προσ ηµασ απο των εθνων των κυκλω ηµων επι 
τραπεζαν µου18και ην γινοµενον εισ ηµεραν µιαν µοσχοσ εισ και προβατα εξ εκλεκτα και χιµαροσ εγινοντο 
µοι και ανα µεσον δεκα ηµερων εν πασιν οινοσ τω πληθει και συν τουτοισ αρτουσ τησ βιασ ουκ εζητησα οτι 
βαρεια η δουλεια επι τον λαον τουτον19µνησθητι µου ο θεοσ εισ αγαθον παντα οσα εποιησα τω λαω τουτω 

Chapter 16
1και εγενετο καθωσ ηκουσθη τω σαναβαλλατ και τωβια και τω γησαµ τω αραβι και τοισ καταλοιποισ των 
εχθρων ηµων οτι ωκοδοµησα το τειχοσ και ου κατελειφθη εν αυτοισ πνοη εωσ του καιρου εκεινου θυρασ ουκ 
επεστησα εν ταισ πυλαισ2και απεστειλεν σαναβαλλατ και γησαµ προσ µε λεγων δευρο και συναχθωµεν επι το 
αυτο εν ταισ κωµαισ εν πεδιω ωνω και αυτοι λογιζοµενοι ποιησαι µοι πονηριαν3και απεστειλα επ′ αυτουσ 
αγγελουσ λεγων εργον µεγα εγω ποιω και ου δυνησοµαι καταβηναι µηποτε καταπαυση το εργον ωσ αν 
τελειωσω αυτο καταβησοµαι προσ υµασ4και απεστειλαν προσ µε ωσ το ρηµα τουτο και απεστειλα αυτοισ 
κατα ταυτα5και απεστειλεν προσ µε σαναβαλλατ τον παιδα αυτου και επιστολην ανεωγµενην εν χειρι 
αυτου6και ην γεγραµµενον εν αυτη εν εθνεσιν ηκουσθη οτι συ και οι ιουδαιοι λογιζεσθε αποστατησαι δια 
τουτο συ οικοδοµεισ το τειχοσ και συ γινη αυτοισ εισ βασιλεα7και προσ τουτοισ προφητασ εστησασ σεαυτω 
ινα καθισησ εν ιερουσαληµ εισ βασιλεα εν ιουδα και νυν απαγγελησονται τω βασιλει οι λογοι ουτοι και νυν 
δευρο βουλευσωµεθα επι το αυτο8και απεστειλα προσ αυτον λεγων ουκ εγενηθη ωσ οι λογοι ουτοι ουσ συ 
λεγεισ οτι απο καρδιασ σου συ ψευδη αυτουσ9οτι παντεσ φοβεριζουσιν ηµασ λεγοντεσ εκλυθησονται αι 
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χειρεσ αυτων απο του εργου τουτου και ου ποιηθησεται και νυν εκραταιωσα τασ χειρασ µου10και εγω 
εισηλθον εισ οικον σεµει+ υιου δαλαια υιου µεηταβηλ και αυτοσ συνεχοµενοσ και ειπεν συναχθωµεν εισ 
οικον του θεου εν µεσω αυτου και κλεισωµεν τασ θυρασ αυτου οτι ερχονται νυκτοσ φονευσαι σε11και ειπα 
τισ εστιν ο ανηρ οσ εισελευσεται εισ τον οικον και ζησεται12και επεγνων και ιδου ο θεοσ ουκ απεστειλεν 
αυτον οτι η προφητεια λογοσ κατ′ εµου και τωβιασ και σαναβαλλατ εµισθωσαντο13επ′ εµε οχλον οπωσ 
φοβηθω και ποιησω ουτωσ και αµαρτω και γενωµαι αυτοισ εισ ονοµα πονηρον οπωσ ονειδισωσιν 
µε14µνησθητι ο θεοσ τω τωβια και τω σαναβαλλατ ωσ τα ποιηµατα αυτου ταυτα και τω νωαδια τω προφητη 
και τοισ καταλοιποισ των προφητων οι ησαν φοβεριζοντεσ µε15και ετελεσθη το τειχοσ πεµπτη και εικαδι του 
ελουλ εισ πεντηκοντα και δυο ηµερασ16και εγενετο ηνικα ηκουσαν παντεσ οι εχθροι ηµων και εφοβηθησαν 
παντα τα εθνη τα κυκλω ηµων και επεπεσεν φοβοσ σφοδρα εν οφθαλµοισ αυτων και εγνωσαν οτι παρα του 
θεου ηµων εγενηθη τελειωθηναι το εργον τουτο17και εν ταισ ηµεραισ εκειναισ απο πολλων εντιµων ιουδα 
επιστολαι επορευοντο προσ τωβιαν και αι τωβια ηρχοντο προσ αυτουσ18οτι πολλοι εν ιουδα ενορκοι ησαν 
αυτω οτι γαµβροσ ην του σεχενια υιου ηραε και ιωαναν υιοσ αυτου ελαβεν την θυγατερα µεσουλαµ υιου 
βαραχια εισ γυναικα19και τουσ λογουσ αυτου ησαν λεγοντεσ προσ µε και λογουσ µου ησαν εκφεροντεσ αυτω 
και επιστολασ απεστειλεν τωβιασ φοβερισαι µε 

Chapter 17
1και εγενετο ηνικα ωκοδοµηθη το τειχοσ και εστησα τασ θυρασ και επεσκεπησαν οι πυλωροι και οι αδοντεσ 
και οι λευιται2και ενετειλαµην τω ανανια αδελφω µου και τω ανανια αρχοντι τησ βιρα εν ιερουσαληµ οτι 
αυτοσ ωσ ανηρ αληθησ και φοβουµενοσ τον θεον παρα πολλουσ3και ειπα αυτοισ ουκ ανοιγησονται πυλαι 
ιερουσαληµ εωσ αµα τω ηλιω και ετι αυτων γρηγορουντων κλειεσθωσαν αι θυραι και σφηνουσθωσαν και 
στησον προφυλακασ οικουντων εν ιερουσαληµ ανηρ εν προφυλακη αυτου και ανηρ απεναντι οικιασ 
αυτου4και η πολισ πλατεια και µεγαλη και ο λαοσ ολιγοσ εν αυτη και ουκ ησαν οικιαι ωκοδοµηµεναι5και 
εδωκεν ο θεοσ εισ την καρδιαν µου και συνηξα τουσ εντιµουσ και τουσ αρχοντασ και τον λαον εισ συνοδιασ 
και ευρον βιβλιον τησ συνοδιασ οι ανεβησαν εν πρωτοισ και ευρον γεγραµµενον εν αυτω6και ουτοι υιοι τησ 
χωρασ οι αναβαντεσ απο αιχµαλωσιασ τησ αποικιασ ησ απωκισεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ 
και επεστρεψαν εισ ιερουσαληµ και εισ ιουδα ανηρ εισ την πολιν αυτου7µετα ζοροβαβελ και ιησου και 
νεεµια αζαρια δαεµια ναεµανι µαρδοχαιοσ βαλσαν µασφαραθ εσδρα βαγοι ναουµ βαανα µασφαρ ανδρεσ 
λαου ισραηλ8υιοι φοροσ δισχιλιοι εκατον εβδοµηκοντα δυο9υιοι σαφατια τριακοσιοι εβδοµηκοντα δυο10υιοι 
ηρα εξακοσιοι πεντηκοντα δυο11υιοι φααθµωαβ τοισ υιοισ ιησου και ιωαβ δισχιλιοι οκτακοσιοι δεκα 
οκτω12υιοι αιλαµ χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρεσ13υιοι ζαθουα οκτακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε14υιοι 
ζακχου επτακοσιοι εξηκοντα15υιοι βανουι εξακοσιοι τεσσαρακοντα οκτω16υιοι βηβι εξακοσιοι εικοσι 
οκτω17υιοι ασγαδ δισχιλιοι τριακοσιοι εικοσι δυο18υιοι αδενικαµ εξακοσιοι εξηκοντα επτα19υιοι βαγοι 
δισχιλιοι εξηκοντα επτα20υιοι ηδιν εξακοσιοι πεντηκοντα πεντε21υιοι ατηρ τω εζεκια ενενηκοντα οκτω22υιοι 
ησαµ τριακοσιοι εικοσι οκτω23υιοι βεσι τριακοσιοι εικοσι τεσσαρεσ24υιοι αριφ εκατον δωδεκα25υιοι γαβαων 
ενενηκοντα πεντε26υιοι βαιθλεεµ εκατον εικοσι τρεισ υιοι νετωφα πεντηκοντα εξ27υιοι αναθωθ εκατον εικοσι 
οκτω28ανδρεσ βηθασµωθ τεσσαρακοντα δυο29ανδρεσ καριαθιαριµ καφιρα και βηρωθ επτακοσιοι 
τεσσαρακοντα τρεισ30ανδρεσ αραµα και γαβαα εξακοσιοι εικοσι εισ31ανδρεσ µαχεµασ εκατον εικοσι 
δυο32ανδρεσ βηθηλ και αια εκατον εικοσι τρεισ33ανδρεσ ναβι−ααρ πεντηκοντα δυο34ανδρεσ ηλαµ−ααρ χιλιοι 
διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρεσ35υιοι ηραµ τριακοσιοι εικοσι36υιοι ιεριχω τριακοσιοι τεσσαρακοντα 
πεντε37υιοι λοδ αδιδ και ωνω επτακοσιοι εικοσι εισ38υιοι σαναα τρισχιλιοι εννακοσιοι τριακοντα39οι ιερεισ 
υιοι ιωδαε εισ οικον ιησου εννακοσιοι εβδοµηκοντα τρεισ40υιοι εµµηρ χιλιοι πεντηκοντα δυο41υιοι φασσουρ 
χιλιοι διακοσιοι τεσσαρακοντα επτα42υιοι ηραµ χιλιοι δεκα επτα43οι λευιται υιοι ιησου τω καδµιηλ τοισ 
υιοισ του ουδουια εβδοµηκοντα τεσσαρεσ44οι αδοντεσ υιοι ασαφ εκατον τεσσαρακοντα οκτω45οι πυλωροι 
υιοι σαλουµ υιοι ατηρ υιοι τελµων υιοι ακουβ υιοι ατιτα υιοι σαβι εκατον τριακοντα οκτω46οι ναθινιµ υιοι 
σηα υιοι ασιφα υιοι ταβαωθ47υιοι κιρασ υιοι σουια υιοι φαδων48υιοι λαβανα υιοι αγαβα υιοι σαλαµι49υιοι 
αναν υιοι γαδηλ υιοι γααρ50υιοι ρααια υιοι ρασων υιοι νεκωδα51υιοι γηζαµ υιοι οζι υιοι φεση52υιοι βησι υιοι 
µει+νωµ υιοι νεφωσασιµ53υιοι βακβουκ υιοι αχιφα υιοι αρουρ54υιοι βασαλωθ υιοι µει+δα υιοι αδασαν55υιοι 
βαρκουσ υιοι σισαρα υιοι θηµα56υιοι νισια υιοι ατιφα57υιοι δουλων σαλωµων υιοι σουτι υιοι σαφαραθ υιοι 
φεριδα58υιοι ιεαλη υιοι δορκων υιοι γαδηλ59υιοι σαφατια υιοι ετηλ υιοι φαχαραθ υιοι σαβαι+µ υιοι 
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ηµιµ60παντεσ οι ναθινιµ και υιοι δουλων σαλωµων τριακοσιοι ενενηκοντα δυο61και ουτοι ανεβησαν απο 
θελµελεθ αρησα χαρουβ ηρων ιεµηρ και ουκ ηδυνασθησαν απαγγειλαι οικουσ πατριων αυτων και σπερµα 
αυτων ει απο ισραηλ εισιν62υιοι δαλαια υιοι τωβια υιοι νεκωδα εξακοσιοι τεσσαρακοντα δυο63και απο των 
ιερεων υιοι εβια υιοι ακωσ υιοι βερζελλι οτι ελαβεν απο θυγατερων βερζελλι του γαλααδιτου γυναικασ και 
εκληθη επ′ ονοµατι αυτων64ουτοι εζητησαν γραφην αυτων τησ συνοδιασ και ουχ ευρεθη και ηγχιστευθησαν 
απο τησ ιερατειασ65και ειπεν αθερσαθα ινα µη φαγωσιν απο του αγιου των αγιων εωσ αναστη ο ιερευσ 
φωτισων66και εγενετο πασα η εκκλησια ωσ εισ τεσσαρεσ µυριαδεσ δισχιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα67παρεξ 
δουλων αυτων και παιδισκων αυτων ουτοι επτακισχιλιοι τριακοσιοι τριακοντα επτα και αδοντεσ και αδουσαι 
διακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε68ιπποι επτακοσιοι τριακοντα εξ ηµιονοι διακοσιοι τεσσαρακοντα 
πεντε69καµηλοι τετρακοσιοι τριακοντα πεντε ονοι εξακισχιλιοι επτακοσιοι εικοσι70και απο µερουσ αρχηγων 
των πατριων εδωκαν εισ το εργον τω νεεµια εισ θησαυρον χρυσουσ χιλιουσ φιαλασ πεντηκοντα και χοθωνωθ 
των ιερεων τριακοντα71και απο αρχηγων των πατριων εδωκαν εισ θησαυρον του εργου χρυσιου δυο µυριαδασ 
και αργυριου µνασ δισχιλιασ διακοσιασ72και εδωκαν οι καταλοιποι του λαου χρυσιου δυο µυριαδασ και 
αργυριου µνασ δισχιλιασ διακοσιασ και χοθωνωθ των ιερεων εξηκοντα επτα73και εκαθισαν οι ιερεισ και οι 
λευιται και οι πυλωροι και οι αδοντεσ και οι απο του λαου και οι ναθινιµ και πασ ισραηλ εν πολεσιν αυτων 
και εφθασεν ο µην ο εβδοµοσ και οι υιοι ισραηλ εν πολεσιν αυτων 

Chapter 18
1και συνηχθησαν πασ ο λαοσ ωσ ανηρ εισ εισ το πλατοσ το εµπροσθεν πυλησ του υδατοσ και ειπαν τω εσδρα 
τω γραµµατει ενεγκαι το βιβλιον νοµου µωυση ον ενετειλατο κυριοσ τω ισραηλ2και ηνεγκεν εσδρασ ο ιερευσ 
τον νοµον ενωπιον τησ εκκλησιασ απο ανδροσ και εωσ γυναικοσ και πασ ο συνιων ακουειν εν ηµερα µια του 
µηνοσ του εβδοµου3και ανεγνω εν αυτω απο τησ ωρασ του διαφωτισαι τον ηλιον εωσ ηµισουσ τησ ηµερασ 
απεναντι των ανδρων και των γυναικων και αυτοι συνιεντεσ και ωτα παντοσ του λαου εισ το βιβλιον του 
νοµου4και εστη εσδρασ ο γραµµατευσ επι βηµατοσ ξυλινου και εστησαν εχοµενα αυτου µατταθιασ και 
σαµαιασ και ανανιασ και ουρια και ελκια και µαασαια εκ δεξιων αυτου και εξ αριστερων φαδαιασ και 
µισαηλ και µελχιασ και ωσαµ και ασαβδανα και ζαχαριασ και µοσολλαµ5και ηνοιξεν εσδρασ το βιβλιον 
ενωπιον παντοσ του λαου οτι αυτοσ ην επανω του λαου και εγενετο ηνικα ηνοιξεν αυτο εστη πασ ο λαοσ6και 
ηυλογησεν εσδρασ κυριον τον θεον τον µεγαν και απεκριθη πασ ο λαοσ και ειπαν αµην επαραντεσ χειρασ 
αυτων και εκυψαν και προσεκυνησαν τω κυριω επι προσωπον επι την γην7και ιησουσ και βαναιασ και 
σαραβια ησαν συνετιζοντεσ τον λαον εισ τον νοµον και ο λαοσ εν τη στασει αυτου8και ανεγνωσαν εν βιβλιω 
νοµου του θεου και εδιδασκεν εσδρασ και διεστελλεν εν επιστηµη κυριου και συνηκεν ο λαοσ εν τη 
αναγνωσει9και ειπεν νεεµιασ και εσδρασ ο ιερευσ και γραµµατευσ και οι λευιται οι συνετιζοντεσ τον λαον 
και ειπαν παντι τω λαω η ηµερα αγια εστιν τω κυριω θεω ηµων µη πενθειτε µηδε κλαιετε οτι εκλαιεν πασ ο 
λαοσ ωσ ηκουσαν τουσ λογουσ του νοµου10και ειπεν αυτοισ πορευεσθε φαγετε λιπασµατα και πιετε 
γλυκασµατα και αποστειλατε µεριδασ τοισ µη εχουσιν οτι αγια εστιν η ηµερα τω κυριω ηµων και µη 
διαπεσητε οτι εστιν ισχυσ υµων11και οι λευιται κατεσιωπων παντα τον λαον λεγοντεσ σιωπατε οτι η ηµερα 
αγια και µη καταπιπτετε12και απηλθεν πασ ο λαοσ φαγειν και πιειν και αποστελλειν µεριδασ και ποιησαι 
ευφροσυνην µεγαλην οτι συνηκαν εν τοισ λογοισ οισ εγνωρισεν αυτοισ13και εν τη ηµερα τη δευτερα 
συνηχθησαν οι αρχοντεσ των πατριων τω παντι λαω οι ιερεισ και οι λευιται προσ εσδραν τον γραµµατεα 
επιστησαι προσ παντασ τουσ λογουσ του νοµου14και ευροσαν γεγραµµενον εν τω νοµω ω ενετειλατο κυριοσ 
τω µωυση οπωσ κατοικησωσιν οι υιοι ισραηλ εν σκηναισ εν εορτη εν µηνι τω εβδοµω15και οπωσ σηµανωσιν 
σαλπιγξιν εν πασαισ ταισ πολεσιν αυτων και εν ιερουσαληµ και ειπεν εσδρασ εξελθετε εισ το οροσ και 
ενεγκετε φυλλα ελαιασ και φυλλα ξυλων κυπαρισσινων και φυλλα µυρσινησ και φυλλα φοινικων και φυλλα 
ξυλου δασεοσ ποιησαι σκηνασ κατα το γεγραµµενον16και εξηλθεν ο λαοσ και ηνεγκαν και εποιησαν εαυτοισ 
σκηνασ ανηρ επι του δωµατοσ αυτου και εν ταισ αυλαισ αυτων και εν ταισ αυλαισ οικου του θεου και εν 
πλατειαισ τησ πολεωσ και εωσ πυλησ εφραιµ17και εποιησαν πασα η εκκλησια οι επιστρεψαντεσ απο τησ 
αιχµαλωσιασ σκηνασ και εκαθισαν εν σκηναισ οτι ουκ εποιησαν απο ηµερων ιησου υιου ναυη ουτωσ οι υιοι 
ισραηλ εωσ τησ ηµερασ εκεινησ και εγενετο ευφροσυνη µεγαλη18και ανεγνω εν βιβλιω νοµου του θεου 
ηµεραν εν ηµερα απο τησ ηµερασ τησ πρωτησ εωσ τησ ηµερασ τησ εσχατησ και εποιησαν εορτην επτα 
ηµερασ και τη ηµερα τη ογδοη εξοδιον κατα το κριµα 
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Chapter 19
1και εν ηµερα εικοστη και τεταρτη του µηνοσ τουτου συνηχθησαν οι υιοι ισραηλ εν νηστεια και εν 
σακκοισ2και εχωρισθησαν οι υιοι ισραηλ απο παντοσ υιου αλλοτριου και εστησαν και εξηγορευσαν τασ 
αµαρτιασ αυτων και τασ ανοµιασ των πατερων αυτων3και εστησαν επι στασει αυτων και ανεγνωσαν εν 
βιβλιω νοµου κυριου θεου αυτων και ησαν εξαγορευοντεσ τω κυριω και προσκυνουντεσ τω κυριω θεω 
αυτων4και εστη επι αναβασει των λευιτων ιησουσ και υιοι καδµιηλ σαχανια υιοσ σαραβια υιοι χανανι και 
εβοησαν φωνη µεγαλη προσ κυριον τον θεον αυτων5και ειποσαν οι λευιται ιησουσ και καδµιηλ αναστητε 
ευλογειτε τον κυριον θεον υµων απο του αιωνοσ και εωσ του αιωνοσ και ευλογησουσιν ονοµα δοξησ σου και 
υψωσουσιν επι παση ευλογια και αινεσει6και ειπεν εσδρασ συ ει αυτοσ κυριοσ µονοσ συ εποιησασ τον 
ουρανον και τον ουρανον του ουρανου και πασαν την στασιν αυτων την γην και παντα οσα εστιν εν αυτη 
τασ θαλασσασ και παντα τα εν αυταισ και συ ζωοποιεισ τα παντα και σοι προσκυνουσιν αι στρατιαι των 
ουρανων7συ ει κυριοσ ο θεοσ συ εξελεξω εν αβραµ και εξηγαγεσ αυτον εκ τησ χωρασ των χαλδαιων και 
επεθηκασ αυτω ονοµα αβρααµ8και ευρεσ την καρδιαν αυτου πιστην ενωπιον σου και διεθου προσ αυτον 
διαθηκην δουναι αυτω την γην των χαναναιων και χετταιων και αµορραιων και φερεζαιων και ιεβουσαιων 
και γεργεσαιων και τω σπερµατι αυτου και εστησασ τουσ λογουσ σου οτι δικαιοσ συ9και ειδεσ την 
ταπεινωσιν των πατερων ηµων εν αιγυπτω και την κραυγην αυτων ηκουσασ επι θαλασσαν ερυθραν10και 
εδωκασ σηµεια εν αιγυπτω εν φαραω και εν πασιν τοισ παισιν αυτου και εν παντι τω λαω τησ γησ αυτου οτι 
εγνωσ οτι υπερηφανησαν επ′ αυτουσ και εποιησασ σεαυτω ονοµα ωσ η ηµερα αυτη11και την θαλασσαν 
ερρηξασ ενωπιον αυτων και παρηλθοσαν εν µεσω τησ θαλασσησ εν ξηρασια και τουσ καταδιωξαντασ 
αυτουσ ερριψασ εισ βυθον ωσει λιθον εν υδατι σφοδρω12και εν στυλω νεφελησ ωδηγησασ αυτουσ ηµερασ και 
εν στυλω πυροσ την νυκτα του φωτισαι αυτοισ την οδον εν η πορευσονται εν αυτη13και επι οροσ σινα 
κατεβησ και ελαλησασ προσ αυτουσ εξ ουρανου και εδωκασ αυτοισ κριµατα ευθεα και νοµουσ αληθειασ 
προσταγµατα και εντολασ αγαθασ14και το σαββατον σου το αγιον εγνωρισασ αυτοισ εντολασ και 
προσταγµατα και νοµον ενετειλω αυτοισ εν χειρι µωυση δουλου σου15και αρτον εξ ουρανου εδωκασ αυτοισ 
εισ σιτοδειαν αυτων και υδωρ εκ πετρασ εξηνεγκασ αυτοισ εισ διψαν αυτων και ειπασ αυτοισ εισελθειν 
κληρονοµησαι την γην εφ′ ην εξετεινασ την χειρα σου δουναι αυτοισ16και αυτοι και οι πατερεσ ηµων 
υπερηφανευσαντο και εσκληρυναν τον τραχηλον αυτων και ουκ ηκουσαν των εντολων σου17και ανενευσαν 
του εισακουσαι και ουκ εµνησθησαν των θαυµασιων σου ων εποιησασ µετ′ αυτων και εσκληρυναν τον 
τραχηλον αυτων και εδωκαν αρχην επιστρεψαι εισ δουλειαν αυτων εν αιγυπτω και συ θεοσ ελεηµων και 
οικτιρµων µακροθυµοσ και πολυελεοσ και ουκ εγκατελιπεσ αυτουσ18ετι δε και εποιησαν εαυτοισ µοσχον 
χωνευτον και ειπαν ουτοι οι θεοι οι εξαγαγοντεσ ηµασ εξ αιγυπτου και εποιησαν παροργισµουσ 
µεγαλουσ19και συ εν οικτιρµοισ σου τοισ πολλοισ ουκ εγκατελιπεσ αυτουσ εν τη ερηµω τον στυλον τησ 
νεφελησ ουκ εξεκλινασ απ′ αυτων ηµερασ οδηγησαι αυτουσ εν τη οδω και τον στυλον του πυροσ την νυκτα 
φωτιζειν αυτοισ την οδον εν η πορευσονται εν αυτη20και το πνευµα σου το αγαθον εδωκασ συνετισαι αυτουσ 
και το µαννα σου ουκ αφυστερησασ απο στοµατοσ αυτων και υδωρ εδωκασ αυτοισ τω διψει αυτων21και 
τεσσαρακοντα ετη διεθρεψασ αυτουσ εν τη ερηµω ουχ υστερησαν ιµατια αυτων ουκ επαλαιωθησαν και 
ποδεσ αυτων ου διερραγησαν22και εδωκασ αυτοισ βασιλειασ και λαουσ και διεµερισασ αυτοισ και 
εκληρονοµησαν την γην σηων βασιλεωσ εσεβων και την γην ωγ βασιλεωσ του βασαν23και τουσ υιουσ αυτων 
επληθυνασ ωσ τουσ αστερασ του ουρανου και εισηγαγεσ αυτουσ εισ την γην ην ειπασ τοισ πατρασιν αυτων 
και εκληρονοµησαν αυτην24και εξετριψασ ενωπιον αυτων τουσ κατοικουντασ την γην των χαναναιων και 
εδωκασ αυτουσ εισ τασ χειρασ αυτων και τουσ βασιλεισ αυτων και τουσ λαουσ τησ γησ ποιησαι αυτοισ ωσ 
αρεστον ενωπιον αυτων25και κατελαβοσαν πολεισ υψηλασ και εκληρονοµησαν οικιασ πληρεισ παντων 
αγαθων λακκουσ λελατοµηµενουσ αµπελωνασ και ελαιωνασ και παν ξυλον βρωσιµον εισ πληθοσ και 
εφαγοσαν και ενεπλησθησαν και ελιπανθησαν και ετρυφησαν εν αγαθωσυνη σου τη µεγαλη26και ηλλαξαν 
και απεστησαν απο σου και ερριψαν τον νοµον σου οπισω σωµατοσ αυτων και τουσ προφητασ σου 
απεκτειναν οι διεµαρτυραντο εν αυτοισ επιστρεψαι αυτουσ προσ σε και εποιησαν παροργισµουσ 
µεγαλουσ27και εδωκασ αυτουσ εν χειρι θλιβοντων αυτουσ και εθλιψαν αυτουσ και ανεβοησαν προσ σε εν 
καιρω θλιψεωσ αυτων και συ εξ ουρανου σου ηκουσασ και εν οικτιρµοισ σου τοισ µεγαλοισ εδωκασ αυτοισ 
σωτηρασ και εσωσασ αυτουσ εκ χειροσ θλιβοντων αυτουσ28και ωσ ανεπαυσαντο επεστρεψαν ποιησαι το 
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πονηρον ενωπιον σου και εγκατελιπεσ αυτουσ εισ χειρασ εχθρων αυτων και κατηρξαν εν αυτοισ και παλιν 
ανεβοησαν προσ σε και συ εξ ουρανου εισηκουσασ και ερρυσω αυτουσ εν οικτιρµοισ σου πολλοισ29και 
επεµαρτυρω αυτοισ επιστρεψαι αυτουσ εισ τον νοµον σου και ουκ ηκουσαν αλλα εν ταισ εντολαισ σου και εν 
τοισ κριµασι σου ηµαρτοσαν α ποιησασ αυτα ανθρωποσ ζησεται εν αυτοισ και εδωκαν νωτον απειθουντα και 
τραχηλον αυτων εσκληρυναν και ουκ ηκουσαν30και ειλκυσασ επ′ αυτουσ ετη πολλα και επεµαρτυρω αυτοισ 
εν πνευµατι σου εν χειρι προφητων σου και ουκ ηνωτισαντο και εδωκασ αυτουσ εν χειρι λαων τησ γησ31και 
συ εν οικτιρµοισ σου τοισ πολλοισ ουκ εποιησασ αυτουσ συντελειαν και ουκ εγκατελιπεσ αυτουσ οτι 
ισχυροσ ει και ελεηµων και οικτιρµων32και νυν ο θεοσ ηµων ο ισχυροσ ο µεγασ ο κραταιοσ και ο φοβεροσ 
φυλασσων την διαθηκην σου και το ελεοσ σου µη ολιγωθητω ενωπιον σου πασ ο µοχθοσ οσ ευρεν ηµασ και 
τουσ βασιλεισ ηµων και τουσ αρχοντασ ηµων και τουσ ιερεισ ηµων και τουσ προφητασ ηµων και τουσ 
πατερασ ηµων και εν παντι τω λαω σου απο ηµερων βασιλεων ασσουρ και εωσ τησ ηµερασ ταυτησ33και συ 
δικαιοσ επι πασι τοισ ερχοµενοισ εφ′ ηµασ οτι αληθειαν εποιησασ και ηµεισ εξηµαρτοµεν34και οι βασιλεισ 
ηµων και οι αρχοντεσ ηµων και οι ιερεισ ηµων και οι πατερεσ ηµων ουκ εποιησαν τον νοµον σου και ου 
προσεσχον των εντολων σου και τα µαρτυρια σου α διεµαρτυρω αυτοισ35και αυτοι εν βασιλεια σου και εν 
αγαθωσυνη σου τη πολλη η εδωκασ αυτοισ και εν τη γη τη πλατεια και λιπαρα η εδωκασ ενωπιον αυτων ουκ 
εδουλευσαν σοι και ουκ απεστρεψαν απο επιτηδευµατων αυτων των πονηρων36ιδου εσµεν σηµερον δουλοι 
και η γη ην εδωκασ τοισ πατρασιν ηµων φαγειν τον καρπον αυτησ37τοισ βασιλευσιν οισ εδωκασ εφ′ ηµασ εν 
αµαρτιαισ ηµων και επι τα σωµατα ηµων εξουσιαζουσιν και εν κτηνεσιν ηµων ωσ αρεστον αυτοισ και εν 
θλιψει µεγαλη εσµεν 

Chapter 20
1και εν πασι τουτοισ ηµεισ διατιθεµεθα πιστιν και γραφοµεν και επισφραγιζουσιν παντεσ αρχοντεσ ηµων 
λευιται ηµων ιερεισ ηµων2και επι των σφραγιζοντων νεεµιασ υιοσ αχαλια και σεδεκιασ3υιοσ σαραια και 
αζαρια και ιερµια4φασουρ αµαρια µελχια5ατουσ σεβανι µαλουχ6ιραµ µεραµωθ αβδια7δανιηλ γαναθων 
βαρουχ8µεσουλαµ αβια µιαµιν9µααζια βελγαι σαµαια ουτοι ιερεισ10και οι λευιται ιησουσ υιοσ αζανια 
βαναιου απο υιων ηναδαδ καδµιηλ11και οι αδελφοι αυτου σαβανια ωδουια καλιτα φελει+α αναν12µιχα ροωβ 
εσεβιασ13ζαχωρ σαραβια σεβανια14ωδουια υιοι βανουναι15αρχοντεσ του λαου φοροσ φααθµωαβ ηλαµ 
ζαθουια υιοι16βανι ασγαδ βηβαι17εδανια βαγοι ηδιν18ατηρ εζεκια αζουρ19οδουια ησαµ βησι20αριφ αναθωθ 
νωβαι21µαγαφησ µεσουλαµ ηζιρ22µεσωζεβηλ σαδδουκ ιεδδουα23φαλτια αναν αναια24ωσηε ανανια 
ασουβ25αλωησ φαλαι+ σωβηκ26ραουµ εσαβανα µαασαια27και αι+α αιναν ηναν28µαλουχ ηραµ βαανα29και οι 
καταλοιποι του λαου οι ιερεισ οι λευιται οι πυλωροι οι αδοντεσ οι ναθινιµ και πασ ο προσπορευοµενοσ απο 
λαων τησ γησ προσ νοµον του θεου γυναικεσ αυτων υιοι αυτων θυγατερεσ αυτων πασ ο ειδωσ και 
συνιων30ενισχυον επι τουσ αδελφουσ αυτων κατηρασαντο αυτουσ και εισηλθοσαν εν αρα και εν ορκω του 
πορευεσθαι εν νοµω του θεου οσ εδοθη εν χειρι µωυση δουλου του θεου και φυλασσεσθαι και ποιειν πασασ 
τασ εντολασ κυριου ηµων και κριµατα αυτου31και του µη δουναι θυγατερασ ηµων τοισ λαοισ τησ γησ και 
τασ θυγατερασ αυτων ου ληµψοµεθα τοισ υιοισ ηµων32και λαοι τησ γησ οι φεροντεσ τουσ αγορασµουσ και 
πασαν πρασιν εν ηµερα του σαββατου αποδοσθαι ουκ αγορωµεν παρ′ αυτων εν σαββατω και εν ηµερα αγια 
και ανησοµεν το ετοσ το εβδοµον και απαιτησιν πασησ χειροσ33και στησοµεν εφ′ ηµασ εντολασ δουναι εφ′ 
ηµασ τριτον του διδραχµου κατ′ ενιαυτον εισ δουλειαν οικου θεου ηµων34εισ αρτουσ του προσωπου και 
θυσιαν του ενδελεχισµου και εισ ολοκαυτωµα του ενδελεχισµου των σαββατων των νουµηνιων εισ τασ 
εορτασ και εισ τα αγια και τα περι αµαρτιασ εξιλασασθαι περι ισραηλ και εισ εργα οικου θεου ηµων35και 
κληρουσ εβαλοµεν περι κληρου ξυλοφοριασ οι ιερεισ και οι λευιται και ο λαοσ ενεγκαι εισ οικον θεου ηµων 
εισ οικον πατριων ηµων εισ καιρουσ απο χρονων ενιαυτον κατ′ ενιαυτον εκκαυσαι επι το θυσιαστηριον 
κυριου θεου ηµων ωσ γεγραπται εν τω νοµω36και ενεγκαι τα πρωτογενηµατα τησ γησ ηµων και 
πρωτογενηµατα καρπου παντοσ ξυλου ενιαυτον κατ′ ενιαυτον εισ οικον κυριου37και τα πρωτοτοκα υιων 
ηµων και κτηνων ηµων ωσ γεγραπται εν τω νοµω και τα πρωτοτοκα βοων ηµων και ποιµνιων ηµων ενεγκαι εισ 
οικον θεου ηµων τοισ ιερευσιν τοισ λειτουργουσιν εν οικω θεου ηµων38και την απαρχην σιτων ηµων και τον 
καρπον παντοσ ξυλου οινου και ελαιου οισοµεν τοισ ιερευσιν εισ γαζοφυλακιον οικου του θεου και δεκατην 
γησ ηµων τοισ λευιταισ και αυτοι οι λευιται δεκατουντεσ εν πασαισ πολεσιν δουλειασ ηµων39και εσται ο 
ιερευσ υιοσ ααρων µετα του λευιτου εν τη δεκατη του λευιτου και οι λευιται ανοισουσιν την δεκατην τησ 
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δεκατησ εισ οικον θεου ηµων εισ τα γαζοφυλακια εισ οικον του θεου40οτι εισ τουσ θησαυρουσ εισοισουσιν οι 
υιοι ισραηλ και οι υιοι του λευι τασ απαρχασ του σιτου και του οινου και του ελαιου και εκει σκευη τα αγια 
και οι ιερεισ οι λειτουργοι και οι πυλωροι και οι αδοντεσ και ουκ εγκαταλειψοµεν τον οικον του θεου ηµων 

Chapter 21
1και εκαθισαν οι αρχοντεσ του λαου εν ιερουσαληµ και οι καταλοιποι του λαου εβαλοσαν κληρουσ ενεγκαι 
ενα απο των δεκα καθισαι εν ιερουσαληµ πολει τη αγια και εννεα µερη εν ταισ πολεσιν2και ευλογησεν ο λαοσ 
τουσ παντασ ανδρασ τουσ εκουσιαζοµενουσ καθισαι εν ιερουσαληµ3και ουτοι οι αρχοντεσ τησ χωρασ οι 
εκαθισαν εν ιερουσαληµ και εν πολεσιν ιουδα εκαθισαν ανηρ εν κατασχεσει αυτου εν πολεσιν αυτων ισραηλ 
οι ιερεισ και οι λευιται και οι ναθιναιοι και οι υιοι δουλων σαλωµων4και εν ιερουσαληµ εκαθισαν απο υιων 
ιουδα και απο υιων βενιαµιν απο υιων ιουδα αθαια υιοσ αζαια υιοσ ζαχαρια υιοσ αµαρια υιοσ σαφατια υιοσ 
µαλεληλ και απο υιων φαρεσ5και µαασια υιοσ βαρουχ υιοσ χαλαζα υιοσ οζια υιοσ αδαια υιοσ ιωριβ υιοσ 
θηζια υιοσ του σηλωνι6παντεσ υιοι φαρεσ οι καθηµενοι εν ιερουσαληµ τετρακοσιοι εξηκοντα οκτω ανδρεσ 
δυναµεωσ7και ουτοι υιοι βενιαµιν σηλω υιοσ µεσουλαµ υιοσ ιωαδ υιοσ φαδαια υιοσ κωλια υιοσ µασαια υιοσ 
αιθιηλ υιοσ ιεσια8και οπισω αυτου γηβι σηλι εννακοσιοι εικοσι οκτω9και ιωηλ υιοσ ζεχρι επισκοποσ επ′ 
αυτουσ και ιουδασ υιοσ ασανα επι τησ πολεωσ δευτεροσ10απο των ιερεων και ιαδια υιοσ ιωριβ 
ιαχιν11σαραια υιοσ ελκια υιοσ µεσουλαµ υιοσ σαδδουκ υιοσ µαριωθ υιοσ αι+τωβ απεναντι οικου του 
θεου12και αδελφοι αυτων ποιουντεσ το εργον του οικου αµασι υιοσ ζαχαρια υιοσ φασσουρ υιοσ 
µελχια13αρχοντεσ πατριων διακοσιοι τεσσαρακοντα δυο και αµεσσαι υιοσ εσδριηλ14και αδελφοι αυτου 
δυνατοι παραταξεωσ εκατον εικοσι οκτω και επισκοποσ επ′ αυτων βαδιηλ15και απο των λευιτων σαµαια υιοσ 
ασουβ υιοσ εζρι17και µαθανια υιοσ µιχα και ωβηδ υιοσ σαµουι18διακοσιοι ογδοηκοντα τεσσαρεσ19και οι 
πυλωροι ακουβ τελαµιν και οι αδελφοι αυτων εκατον εβδοµηκοντα δυο22και επισκοποσ λευιτων υιοσ βανι οζι 
υιοσ ασαβια υιοσ µιχα απο υιων ασαφ των αδοντων απεναντι εργου οικου του θεου23οτι εντολη του βασιλεωσ 
επ′ αυτουσ24και παθαια υιοσ βασηζα προσ χειρα του βασιλεωσ εισ παν ρηµα τω λαω25και προσ τασ επαυλεισ 
εν αγρω αυτων και απο υιων ιουδα εκαθισαν εν καριαθαρβοκ26και εν ιησου27και εν βεηρσαβεε30και επαυλεισ 
αυτων λαχισ και αγροι αυτησ και παρενεβαλοσαν εν βεηρσαβεε31και οι υιοι βενιαµιν απο γαβα 
µαχαµασ36και απο των λευιτων µεριδεσ ιουδα τω βενιαµιν 

Chapter 22
1και ουτοι οι ιερεισ και οι λευιται οι αναβαινοντεσ µετα ζοροβαβελ υιου σαλαθιηλ και ιησου σαραια ιερµια 
εσδρα2αµαρια µαλουχ3σεχενια7ουτοι αρχοντεσ των ιερεων και αδελφοι αυτων εν ηµεραισ ιησου8και οι 
λευιται ιησου βανουι καδµιηλ σαραβια ιουδα µαχανια επι των χειρων αυτοσ και οι αδελφοι αυτου9εισ τασ 
εφηµεριασ10και ιησουσ εγεννησεν τον ιωακιµ και ιωακιµ εγεννησεν τον ελιασιβ και ελιασιβ τον ιωδαε11και 
ιωδαε εγεννησεν τον ιωναθαν και ιωναθαν εγεννησεν τον ιαδου12και εν ηµεραισ ιωακιµ αδελφοι αυτου οι 
ιερεισ και οι αρχοντεσ των πατριων τω σαραια µαραια τω ιερµια ανανια13τω εσδρα µεσουλαµ τω αµαρια 
ιωαναν14τω µαλουχ ιωναθαν τω σεχενια ιωσηφ15τω αρεµ αδνασ τω µαριωθ ελκαι16τω αδδαι ζαχαριασ τω 
γαναθων µοσολλαµ17τω αβια ζεχρι τω βενιαµιν εν καιροισ τω φελητι18τω βαλγα σαµουε τω σεµεια 
ιωναθαν19τω ιωιαριβ µαθθαναι τω ιδια οζι20τω σαλλαι καλλαι τω αµουκ αβεδ21τω ελκια ασαβιασ τω ιεδει+ου 
ναθαναηλ22οι λευιται εν ηµεραισ ελιασιβ ιωαδα και ιωαναν και ιδουα γεγραµµενοι αρχοντεσ πατριων και οι 
ιερεισ εν βασιλεια δαρειου του περσου23υιοι λευι αρχοντεσ των πατριων γεγραµµενοι επι βιβλιω λογων των 
ηµερων και εωσ ηµερων ιωαναν υιου ελισουβ24και αρχοντεσ των λευιτων ασαβια και σαραβια και ιησου και 
υιοι καδµιηλ και οι αδελφοι αυτων κατεναντιον αυτων εισ υµνειν και αινειν εν εντολη δαυιδ ανθρωπου του 
θεου εφηµερια προσ εφηµεριαν25εν τω συναγαγειν µε τουσ πυλωρουσ26εν ηµεραισ ιωακιµ υιου ιησου υιου 
ιωσεδεκ και εν ηµεραισ νεεµια και εσδρασ ο ιερευσ ο γραµµατευσ27και εν εγκαινιοισ τειχουσ ιερουσαληµ 
εζητησαν τουσ λευιτασ εν τοισ τοποισ αυτων του ενεγκαι αυτουσ εισ ιερουσαληµ ποιησαι εγκαινια και 
ευφροσυνην εν θωδαθα και εν ωδαισ κυµβαλιζοντεσ και ψαλτηρια και κινυραι28και συνηχθησαν οι υιοι των 
αδοντων και απο τησ περιχωρου κυκλοθεν εισ ιερουσαληµ και απο επαυλεων29και απο αγρων οτι επαυλεισ 
ωκοδοµησαν εαυτοισ οι αδοντεσ εν ιερουσαληµ30και εκαθαρισθησαν οι ιερεισ και οι λευιται και εκαθαρισαν 
τον λαον και τουσ πυλωρουσ και το τειχοσ31και ανηνεγκα τουσ αρχοντασ ιουδα επανω του τειχουσ και 
εστησα δυο περι αινεσεωσ µεγαλουσ και διηλθον εκ δεξιων επανω του τειχουσ τησ κοπριασ32και επορευθη 
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οπισω αυτων ωσαια και ηµισυ αρχοντων ιουδα33και αζαριασ εσδρασ και µεσουλαµ34ιουδα και βενιαµιν και 
σαµαια και ιερµια35και απο υιων των ιερεων εν σαλπιγξιν ζαχαριασ υιοσ ιωναθαν υιοσ σαµαια υιοσ µαθανια 
υιοσ µιχαια υιοσ ζακχουρ υιοσ ασαφ36και αδελφοι αυτου σαµαια και οζιηλ αινειν εν ωδαισ δαυιδ ανθρωπου 
του θεου και εσδρασ ο γραµµατευσ εµπροσθεν αυτων37επι πυλησ του αιν κατεναντι αυτων ανεβησαν επι 
κλιµακασ πολεωσ δαυιδ εν αναβασει του τειχουσ επανωθεν του οικου δαυιδ και εωσ πυλησ του υδατοσ κατα 
ανατολασ38και περι αινεσεωσ η δευτερα επορευετο συναντωσα αυτοισ και εγω οπισω αυτησ και το ηµισυ του 
λαου επανω του τειχουσ υπερανω του πυργου των θεννουριµ και εωσ του τειχουσ του πλατεοσ39και υπερανω 
τησ πυλησ εφραιµ και επι πυλην τησ ισανα και επι πυλην την ιχθυηραν και πυργω ανανεηλ και εωσ πυλησ 
τησ προβατικησ και εστησαν εν πυλη τησ φυλακησ40και εστησαν αι δυο τησ αινεσεωσ εν οικω του θεου και 
εγω και το ηµισυ των στρατηγων µετ′ εµου41και οι ιερεισ ελιακιµ µαασιασ βενιαµιν µιχαιασ ελιωηναι 
ζαχαριασ ανανιασ εν σαλπιγξιν42και µαασιασ και σεµειασ και ελεαζαρ και οζι και ιωαναν και µελχιασ και 
αιλαµ και εζουρ και ηκουσθησαν οι αδοντεσ και επεσκεπησαν43και εθυσαν εν τη ηµερα εκεινη θυσιασµατα 
µεγαλα και ηυφρανθησαν οτι ο θεοσ ηυφρανεν αυτουσ µεγαλωσ και αι γυναικεσ αυτων και τα τεκνα αυτων 
ηυφρανθησαν και ηκουσθη η ευφροσυνη εν ιερουσαληµ απο µακροθεν44και κατεστησαν εν τη ηµερα εκεινη 
ανδρασ επι των γαζοφυλακιων τοισ θησαυροισ ταισ απαρχαισ και ταισ δεκαταισ και τοισ συνηγµενοισ εν 
αυτοισ αρχουσιν των πολεων µεριδασ τοισ ιερευσι και τοισ λευιταισ οτι ευφροσυνη ην εν ιουδα επι τουσ 
ιερεισ και επι τουσ λευιτασ τουσ εστωτασ45και εφυλαξαν φυλακασ θεου αυτων και φυλακασ του καθαρισµου 
και τουσ αδοντασ και τουσ πυλωρουσ ωσ εντολαι δαυιδ και σαλωµων υιου αυτου46οτι εν ηµεραισ δαυιδ 
ασαφ απ′ αρχησ πρωτοσ των αδοντων και υµνον και αινεσιν τω θεω47και πασ ισραηλ εν ηµεραισ ζοροβαβελ 
διδοντεσ µεριδασ των αδοντων και των πυλωρων λογον ηµερασ εν ηµερα αυτου και αγιαζοντεσ τοισ λευιταισ 
και οι λευιται αγιαζοντεσ τοισ υιοισ ααρων 

Chapter 23
1εν τη ηµερα εκεινη ανεγνωσθη εν βιβλιω µωυση εν ωσιν του λαου και ευρεθη γεγραµµενον εν αυτω οπωσ µη 
εισελθωσιν αµµανιται και µωαβιται εν εκκλησια θεου εωσ αιωνοσ2οτι ου συνηντησαν τοισ υιοισ ισραηλ εν 
αρτω και εν υδατι και εµισθωσαντο επ′ αυτον τον βαλααµ καταρασασθαι και εστρεψεν ο θεοσ ηµων την 
καταραν εισ ευλογιαν3και εγενετο ωσ ηκουσαν τον νοµον και εχωρισθησαν πασ επιµικτοσ εν ισραηλ4και προ 
τουτου ελιασιβ ο ιερευσ οικων εν γαζοφυλακιω οικου θεου ηµων εγγιων τωβια5και εποιησεν αυτω 
γαζοφυλακιον µεγα και εκει ησαν προτερον διδοντεσ την µανααν και τον λιβανον και τα σκευη και την 
δεκατην του σιτου και του οινου και του ελαιου εντολην των λευιτων και των αδοντων και των πυλωρων και 
απαρχασ των ιερεων6και εν παντι τουτω ουκ ηµην εν ιερουσαληµ οτι εν ετει τριακοστω και δευτερω του 
αρθασασθα βασιλεωσ βαβυλωνοσ ηλθον προσ τον βασιλεα και µετα τελοσ ηµερων ητησαµην παρα του 
βασιλεωσ7και ηλθον εισ ιερουσαληµ και συνηκα εν τη πονηρια η εποιησεν ελισουβ τω τωβια ποιησαι αυτω 
γαζοφυλακιον εν αυλη οικου του θεου8και πονηρον µοι εφανη σφοδρα και ερριψα παντα τα σκευη οικου 
τωβια εξω απο του γαζοφυλακιου9και ειπα και εκαθαρισαν τα γαζοφυλακια και επεστρεψα εκει σκευη οικου 
του θεου την µαναα και τον λιβανον10και εγνων οτι µεριδεσ των λευιτων ουκ εδοθησαν και εφυγοσαν ανηρ 
εισ αγρον αυτου οι λευιται και οι αδοντεσ ποιουντεσ το εργον11και εµαχεσαµην τοισ στρατηγοισ και ειπα δια 
τι εγκατελειφθη ο οικοσ του θεου και συνηγαγον αυτουσ και εστησα αυτουσ επι τη στασει αυτων12και πασ 
ιουδα ηνεγκαν δεκατην του πυρου και του οινου και του ελαιου εισ τουσ θησαυρουσ13επι χειρα σελεµια του 
ιερεωσ και σαδδουκ του γραµµατεωσ και φαδαια απο των λευιτων και επι χειρα αυτων αναν υιοσ ζακχουρ 
υιοσ µαθανια οτι πιστοι ελογισθησαν επ′ αυτουσ µεριζειν τοισ αδελφοισ αυτων14µνησθητι µου ο θεοσ εν 
ταυτη και µη εξαλειφθητω ελεοσ µου ο εποιησα εν οικω κυριου του θεου15εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ειδον εν 
ιουδα πατουντασ ληνουσ εν τω σαββατω και φεροντασ δραγµατα και επιγεµιζοντασ επι τουσ ονουσ και οινον 
και σταφυλην και συκα και παν βασταγµα και φεροντασ εισ ιερουσαληµ εν ηµερα του σαββατου και 
επεµαρτυραµην εν ηµερα πρασεωσ αυτων16και εκαθισαν εν αυτη φεροντεσ ιχθυν και πασαν πρασιν 
πωλουντεσ εν τω σαββατω τοισ υιοισ ιουδα και εν ιερουσαληµ17και εµαχεσαµην τοισ υιοισ ιουδα τοισ 
ελευθεροισ και ειπα αυτοισ τισ ο λογοσ ουτοσ ο πονηροσ ον υµεισ ποιειτε και βεβηλουτε την ηµεραν του 
σαββατου18ουχι ουτωσ εποιησαν οι πατερεσ υµων και ηνεγκεν επ′ αυτουσ ο θεοσ ηµων και εφ′ ηµασ παντα τα 
κακα ταυτα και επι την πολιν ταυτην και υµεισ προστιθετε οργην επι ισραηλ βεβηλωσαι το σαββατον19και 
εγενετο ηνικα κατεστησαν πυλαι ιερουσαληµ προ του σαββατου και ειπα και εκλεισαν τασ πυλασ και ειπα 
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ωστε µη ανοιγηναι αυτασ εωσ οπισω του σαββατου και εκ των παιδαριων µου εστησα επι τασ πυλασ ωστε µη 
αιρειν βασταγµατα εν ηµερα του σαββατου20και ηυλισθησαν παντεσ και εποιησαν πρασιν εξω ιερουσαληµ 
απαξ και δισ21και διεµαρτυραµην εν αυτοισ και ειπα προσ αυτουσ δια τι υµεισ αυλιζεσθε απεναντι του 
τειχουσ εαν δευτερωσητε εκτενω την χειρα µου εν υµιν απο του καιρου εκεινου ουκ ηλθοσαν εν 
σαββατω22και ειπα τοισ λευιταισ οι ησαν καθαριζοµενοι και ερχοµενοι φυλασσοντεσ τασ πυλασ αγιαζειν την 
ηµεραν του σαββατου προσ ταυτα µνησθητι µου ο θεοσ και φεισαι µου κατα το πληθοσ του ελεουσ σου23και 
εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ειδον τουσ ιουδαιουσ οι εκαθισαν γυναικασ αζωτιασ αµµανιτιδασ µωαβιτιδασ24και 
οι υιοι αυτων ηµισυ λαλουντεσ αζωτιστι και ουκ εισιν επιγινωσκοντεσ λαλειν ιουδαι+στι25και εµαχεσαµην 
µετ′ αυτων και κατηρασαµην αυτουσ και επαταξα εν αυτοισ ανδρασ και εµαδαρωσα αυτουσ και ωρκισα 
αυτουσ εν τω θεω εαν δωτε τασ θυγατερασ υµων τοισ υιοισ αυτων και εαν λαβητε απο των θυγατερων αυτων 
τοισ υιοισ υµων26ουχ ουτωσ ηµαρτεν σαλωµων βασιλευσ ισραηλ και εν εθνεσιν πολλοισ ουκ ην βασιλευσ 
οµοιοσ αυτω και αγαπωµενοσ τω θεω ην και εδωκεν αυτον ο θεοσ εισ βασιλεα επι παντα ισραηλ και τουτον 
εξεκλιναν αι γυναικεσ αι αλλοτριαι27και υµων µη ακουσοµεθα ποιησαι την πασαν πονηριαν ταυτην 
ασυνθετησαι εν τω θεω ηµων καθισαι γυναικασ αλλοτριασ28και απο υιων ιωαδα του ελισουβ του ιερεωσ του 
µεγαλου νυµφιου του σαναβαλλατ του ωρωνιτου και εξεβρασα αυτον απ′ εµου29µνησθητι αυτοισ ο θεοσ επι 
αγχιστεια τησ ιερατειασ και διαθηκησ τησ ιερατειασ και τουσ λευιτασ30και εκαθαρισα αυτουσ απο πασησ 
αλλοτριωσεωσ και εστησα εφηµεριασ τοισ ιερευσιν και τοισ λευιταισ ανηρ ωσ το εργον αυτου31και το δωρον 
των ξυλοφορων εν καιροισ απο χρονων και εν τοισ βακχουριοισ µνησθητι µου ο θεοσ ηµων εισ αγαθωσυνην . 
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of  

http://spindleworks.com/septuagint/Nehemiah.htm (18 of 18) [23/08/2004 04:54:19 p.m.]

http://www.biola.edu/unbound/index.cfm
http://www.biola.edu/unbound/search.cfm
http://www.biola.edu/unbound/features.cfm
http://www.biola.edu/unbound/resources.cfm
mailto:HSikkema@iName.com
http://www.spindleworks.com/


Esther - Septuagint

 

Esther

Chapter 0
1ετουσ δευτερου βασιλευοντοσ αρταξερξου του µεγαλου τη µια του νισα ενυπνιον ειδεν µαρδοχαιοσ ο του 
ιαι+ρου του σεµει+ου του κισαιου εκ φυλησ βενιαµιν2ανθρωποσ ιουδαιοσ οικων εν σουσοισ τη πολει 
ανθρωποσ µεγασ θεραπευων εν τη αυλη του βασιλεωσ3ην δε εκ τησ αιχµαλωσιασ ησ ηχµαλωτευσεν 
ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ βαβυλωνοσ εξ ιερουσαληµ µετα ιεχονιου του βασιλεωσ τησ ιουδαιασ4και τουτο 
αυτου το ενυπνιον και ιδου φωναι και θορυβοσ βρονται και σεισµοσ ταραχοσ επι τησ γησ5και ιδου δυο 
δρακοντεσ µεγαλοι ετοιµοι προηλθον αµφοτεροι παλαιειν και εγενετο αυτων φωνη µεγαλη6και τη φωνη αυτων 
ητοιµασθη παν εθνοσ εισ πολεµον ωστε πολεµησαι δικαιων εθνοσ7και ιδου ηµερα σκοτουσ και γνοφου θλιψισ 
και στενοχωρια κακωσισ και ταραχοσ µεγασ επι τησ γησ8και εταραχθη δικαιον παν εθνοσ φοβουµενοι τα 
εαυτων κακα και ητοιµασθησαν απολεσθαι και εβοησαν προσ τον θεον9απο δε τησ βοησ αυτων εγενετο 
ωσανει απο µικρασ πηγησ ποταµοσ µεγασ υδωρ πολυ10φωσ και ο ηλιοσ ανετειλεν και οι ταπεινοι υψωθησαν 
και κατεφαγον τουσ ενδοξουσ11και διεγερθεισ µαρδοχαιοσ ο εωρακωσ το ενυπνιον τουτο και τι ο θεοσ 
βεβουλευται ποιησαι ειχεν αυτο εν τη καρδια και εν παντι λογω ηθελεν επιγνωναι αυτο εωσ τησ νυκτοσ12και 
ησυχασεν µαρδοχαιοσ εν τη αυλη µετα γαβαθα και θαρρα των δυο ευνουχων του βασιλεωσ των 
φυλασσοντων την αυλην13ηκουσεν τε αυτων τουσ λογισµουσ και τασ µεριµνασ αυτων εξηρευνησεν και 
εµαθεν οτι ετοιµαζουσιν τασ χειρασ επιβαλειν αρταξερξη τω βασιλει και υπεδειξεν τω βασιλει περι 
αυτων14και εξητασεν ο βασιλευσ τουσ δυο ευνουχουσ και οµολογησαντεσ απηχθησαν15και εγραψεν ο 
βασιλευσ τουσ λογουσ τουτουσ εισ µνηµοσυνον και µαρδοχαιοσ εγραψεν περι των λογων τουτων16και 
επεταξεν ο βασιλευσ µαρδοχαιω θεραπευειν εν τη αυλη και εδωκεν αυτω δοµατα περι τουτων17και ην αµαν 
αµαδαθου βουγαιοσ ενδοξοσ ενωπιον του βασιλεωσ και εζητησεν κακοποιησαι τον µαρδοχαιον και τον λαον 
αυτου υπερ των δυο ευνουχων του βασιλεωσ18και εγενετο µετα τουσ λογουσ τουτουσ εν ταισ ηµεραισ 
αρταξερξου ουτοσ ο αρταξερξησ απο τησ ινδικησ εκατον εικοσι επτα χωρων εκρατησεν 

Chapter 1
1See Esther 0:1-17  2εν αυταισ ταισ ηµεραισ οτε εθρονισθη ο βασιλευσ αρταξερξησ εν σουσοισ τη πολει3εν τω 
τριτω ετει βασιλευοντοσ αυτου δοχην εποιησεν τοισ φιλοισ και τοισ λοιποισ εθνεσιν και τοισ περσων και 
µηδων ενδοξοισ και τοισ αρχουσιν των σατραπων4και µετα ταυτα µετα το δειξαι αυτοισ τον πλουτον τησ 
βασιλειασ αυτου και την δοξαν τησ ευφροσυνησ του πλουτου αυτου επι ηµερασ εκατον ογδοηκοντα5οτε δε 
ανεπληρωθησαν αι ηµεραι του γαµου εποιησεν ο βασιλευσ ποτον τοισ εθνεσιν τοισ ευρεθεισιν εισ την πολιν 
επι ηµερασ εξ εν αυλη οικου του βασιλεωσ6κεκοσµηµενη βυσσινοισ και καρπασινοισ τεταµενοισ επι 
σχοινιοισ βυσσινοισ και πορφυροισ επι κυβοισ χρυσοισ και αργυροισ επι στυλοισ παρινοισ και λιθινοισ 
κλιναι χρυσαι και αργυραι επι λιθοστρωτου σµαραγδιτου λιθου και πιννινου και παρινου λιθου και στρωµναι 
διαφανεισ ποικιλωσ διηνθισµεναι κυκλω ροδα πεπασµενα7ποτηρια χρυσα και αργυρα και ανθρακινον 
κυλικιον προκειµενον απο ταλαντων τρισµυριων οινοσ πολυσ και ηδυσ ον αυτοσ ο βασιλευσ επινεν8ο δε 
ποτοσ ουτοσ ου κατα προκειµενον νοµον εγενετο ουτωσ δε ηθελησεν ο βασιλευσ και επεταξεν τοισ 
οικονοµοισ ποιησαι το θεληµα αυτου και των ανθρωπων9και αστιν η βασιλισσα εποιησε ποτον ταισ γυναιξιν 
εν τοισ βασιλειοισ οπου ο βασιλευσ αρταξερξησ10εν δε τη ηµερα τη εβδοµη ηδεωσ γενοµενοσ ο βασιλευσ 
ειπεν τω αµαν και βαζαν και θαρρα και βωραζη και ζαθολθα και αβαταζα και θαραβα τοισ επτα ευνουχοισ 
τοισ διακονοισ του βασιλεωσ αρταξερξου11εισαγαγειν την βασιλισσαν προσ αυτον βασιλευειν αυτην και 
περιθειναι αυτη το διαδηµα και δειξαι αυτην πασιν τοισ αρχουσιν και τοισ εθνεσιν το καλλοσ αυτησ οτι 
καλη ην12και ουκ εισηκουσεν αυτου αστιν η βασιλισσα ελθειν µετα των ευνουχων και ελυπηθη ο βασιλευσ 
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και ωργισθη13και ειπεν τοισ φιλοισ αυτου κατα ταυτα ελαλησεν αστιν ποιησατε ουν περι τουτου νοµον και 
κρισιν14και προσηλθεν αυτω αρκεσαιοσ και σαρσαθαιοσ και µαλησεαρ οι αρχοντεσ περσων και µηδων οι 
εγγυσ του βασιλεωσ οι πρωτοι παρακαθηµενοι τω βασιλει15και απηγγειλαν αυτω κατα τουσ νοµουσ ωσ δει 
ποιησαι αστιν τη βασιλισση οτι ουκ εποιησεν τα υπο του βασιλεωσ προσταχθεντα δια των ευνουχων16και 
ειπεν ο µουχαιοσ προσ τον βασιλεα και τουσ αρχοντασ ου τον βασιλεα µονον ηδικησεν αστιν η βασιλισσα 
αλλα και παντασ τουσ αρχοντασ και τουσ ηγουµενουσ του βασιλεωσ17και γαρ διηγησατο αυτοισ τα ρηµατα 
τησ βασιλισσησ και ωσ αντειπεν τω βασιλει ωσ ουν αντειπεν τω βασιλει αρταξερξη18ουτωσ σηµερον αι 
τυραννιδεσ αι λοιπαι των αρχοντων περσων και µηδων ακουσασαι τα τω βασιλει λεχθεντα υπ′ αυτησ 
τολµησουσιν οµοιωσ ατιµασαι τουσ ανδρασ αυτων19ει ουν δοκει τω βασιλει προσταξατω βασιλικον και 
γραφητω κατα τουσ νοµουσ µηδων και περσων και µη αλλωσ χρησασθω µηδε εισελθατω ετι η βασιλισσα 
προσ αυτον και την βασιλειαν αυτησ δοτω ο βασιλευσ γυναικι κρειττονι αυτησ20και ακουσθητω ο νοµοσ ο 
υπο του βασιλεωσ ον εαν ποιη εν τη βασιλεια αυτου και ουτωσ πασαι αι γυναικεσ περιθησουσιν τιµην τοισ 
ανδρασιν εαυτων απο πτωχου εωσ πλουσιου21και ηρεσεν ο λογοσ τω βασιλει και τοισ αρχουσι και εποιησεν ο 
βασιλευσ καθα ελαλησεν ο µουχαιοσ22και απεστειλεν εισ πασαν την βασιλειαν κατα χωραν κατα την λεξιν 
αυτων ωστε ειναι φοβον αυτοισ εν ταισ οικιαισ αυτων 

Chapter 2
1και µετα τουσ λογουσ τουτουσ εκοπασεν ο βασιλευσ του θυµου και ουκετι εµνησθη τησ αστιν µνηµονευων 
οια ελαλησεν και ωσ κατεκρινεν αυτην2και ειπαν οι διακονοι του βασιλεωσ ζητηθητω τω βασιλει κορασια 
αφθορα καλα τω ειδει3και καταστησει ο βασιλευσ κωµαρχασ εν πασαισ ταισ χωραισ τησ βασιλειασ αυτου 
και επιλεξατωσαν κορασια παρθενικα καλα τω ειδει εισ σουσαν την πολιν εισ τον γυναικωνα και 
παραδοθητωσαν τω ευνουχω του βασιλεωσ τω φυλακι των γυναικων και δοθητω σµηγµα και η λοιπη 
επιµελεια4και η γυνη η αν αρεση τω βασιλει βασιλευσει αντι αστιν και ηρεσεν τω βασιλει το πραγµα και 
εποιησεν ουτωσ5και ανθρωποσ ην ιουδαιοσ εν σουσοισ τη πολει και ονοµα αυτω µαρδοχαιοσ ο του ιαι+ρου 
του σεµει+ου του κισαιου εκ φυλησ βενιαµιν6οσ ην αιχµαλωτοσ εξ ιερουσαληµ ην ηχµαλωτευσεν 
ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ7και ην τουτω παισ θρεπτη θυγατηρ αµιναδαβ αδελφου πατροσ αυτου 
και ονοµα αυτη εσθηρ εν δε τω µεταλλαξαι αυτησ τουσ γονεισ επαιδευσεν αυτην εαυτω εισ γυναικα και ην το 
κορασιον καλον τω ειδει8και οτε ηκουσθη το του βασιλεωσ προσταγµα συνηχθησαν κορασια πολλα εισ 
σουσαν την πολιν υπο χειρα γαι και ηχθη εσθηρ προσ γαι τον φυλακα των γυναικων9και ηρεσεν αυτω το 
κορασιον και ευρεν χαριν ενωπιον αυτου και εσπευσεν αυτη δουναι το σµηγµα και την µεριδα και τα επτα 
κορασια τα αποδεδειγµενα αυτη εκ βασιλικου και εχρησατο αυτη καλωσ και ταισ αβραισ αυτησ εν τω 
γυναικωνι10και ουχ υπεδειξεν εσθηρ το γενοσ αυτησ ουδε την πατριδα ο γαρ µαρδοχαιοσ ενετειλατο αυτη µη 
απαγγειλαι11καθ′ εκαστην δε ηµεραν ο µαρδοχαιοσ περιεπατει κατα την αυλην την γυναικειαν επισκοπων τι 
εσθηρ συµβησεται12ουτοσ δε ην καιροσ κορασιου εισελθειν προσ τον βασιλεα οταν αναπληρωση µηνασ δεκα 
δυο ουτωσ γαρ αναπληρουνται αι ηµεραι τησ θεραπειασ µηνασ εξ αλειφοµεναι εν σµυρνινω ελαιω και µηνασ 
εξ εν τοισ αρωµασιν και εν τοισ σµηγµασιν των γυναικων13και τοτε εισπορευεται προσ τον βασιλεα και ο εαν 
ειπη παραδωσει αυτη συνεισερχεσθαι αυτη απο του γυναικωνοσ εωσ των βασιλειων14δειλησ εισπορευεται 
και προσ ηµεραν αποτρεχει εισ τον γυναικωνα τον δευτερον ου γαι ο ευνουχοσ του βασιλεωσ ο φυλαξ των 
γυναικων και ουκετι εισπορευεται προσ τον βασιλεα εαν µη κληθη ονοµατι15εν δε τω αναπληρουσθαι τον 
χρονον εσθηρ τησ θυγατροσ αµιναδαβ αδελφου πατροσ µαρδοχαιου εισελθειν προσ τον βασιλεα ουδεν 
ηθετησεν ων αυτη ενετειλατο ο ευνουχοσ ο φυλαξ των γυναικων ην γαρ εσθηρ ευρισκουσα χαριν παρα 
παντων των βλεποντων αυτην16και εισηλθεν εσθηρ προσ αρταξερξην τον βασιλεα τω δωδεκατω µηνι οσ εστιν 
αδαρ τω εβδοµω ετει τησ βασιλειασ αυτου17και ηρασθη ο βασιλευσ εσθηρ και ευρεν χαριν παρα πασασ τασ 
παρθενουσ και επεθηκεν αυτη το διαδηµα το γυναικειον18και εποιησεν ο βασιλευσ ποτον πασι τοισ φιλοισ 
αυτου και ταισ δυναµεσιν επι ηµερασ επτα και υψωσεν τουσ γαµουσ εσθηρ και αφεσιν εποιησεν τοισ υπο την 
βασιλειαν αυτου19ο δε µαρδοχαιοσ εθεραπευεν εν τη αυλη20η δε εσθηρ ουχ υπεδειξεν την πατριδα αυτησ 
ουτωσ γαρ ενετειλατο αυτη µαρδοχαιοσ φοβεισθαι τον θεον και ποιειν τα προσταγµατα αυτου καθωσ ην µετ′ 
αυτου και εσθηρ ου µετηλλαξεν την αγωγην αυτησ21και ελυπηθησαν οι δυο ευνουχοι του βασιλεωσ οι 
αρχισωµατοφυλακεσ οτι προηχθη µαρδοχαιοσ και εζητουν αποκτειναι αρταξερξην τον βασιλεα22και 
εδηλωθη µαρδοχαιω ο λογοσ και εσηµανεν εσθηρ και αυτη ενεφανισεν τω βασιλει τα τησ επιβουλησ23ο δε 
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βασιλευσ ητασεν τουσ δυο ευνουχουσ και εκρεµασεν αυτουσ και προσεταξεν ο βασιλευσ καταχωρισαι εισ 
µνηµοσυνον εν τη βασιλικη βιβλιοθηκη υπερ τησ ευνοιασ µαρδοχαιου εν εγκωµιω 

Chapter 3
1µετα δε ταυτα εδοξασεν ο βασιλευσ αρταξερξησ αµαν αµαδαθου βουγαιον και υψωσεν αυτον και 
επρωτοβαθρει παντων των φιλων αυτου2και παντεσ οι εν τη αυλη προσεκυνουν αυτω ουτωσ γαρ προσεταξεν ο 
βασιλευσ ποιησαι ο δε µαρδοχαιοσ ου προσεκυνει αυτω3και ελαλησαν οι εν τη αυλη του βασιλεωσ τω 
µαρδοχαιω µαρδοχαιε τι παρακουεισ τα υπο του βασιλεωσ λεγοµενα4καθ′ εκαστην ηµεραν ελαλουν αυτω και 
ουχ υπηκουεν αυτων και υπεδειξαν τω αµαν µαρδοχαιον τοισ του βασιλεωσ λογοισ αντιτασσοµενον και 
υπεδειξεν αυτοισ ο µαρδοχαιοσ οτι ιουδαιοσ εστιν5και επιγνουσ αµαν οτι ου προσκυνει αυτω µαρδοχαιοσ 
εθυµωθη σφοδρα6και εβουλευσατο αφανισαι παντασ τουσ υπο την αρταξερξου βασιλειαν ιουδαιουσ7και 
εποιησεν ψηφισµα εν ετει δωδεκατω τησ βασιλειασ αρταξερξου και εβαλεν κληρουσ ηµεραν εξ ηµερασ και 
µηνα εκ µηνοσ ωστε απολεσαι εν µια ηµερα το γενοσ µαρδοχαιου και επεσεν ο κληροσ εισ την 
τεσσαρεσκαιδεκατην του µηνοσ οσ εστιν αδαρ8και ελαλησεν προσ τον βασιλεα αρταξερξην λεγων υπαρχει 
εθνοσ διεσπαρµενον εν τοισ εθνεσιν εν παση τη βασιλεια σου οι δε νοµοι αυτων εξαλλοι παρα παντα τα εθνη 
των δε νοµων του βασιλεωσ παρακουουσιν και ου συµφερει τω βασιλει εασαι αυτουσ9ει δοκει τω βασιλει 
δογµατισατω απολεσαι αυτουσ καγω διαγραψω εισ το γαζοφυλακιον του βασιλεωσ αργυριου ταλαντα 
µυρια10και περιελοµενοσ ο βασιλευσ τον δακτυλιον εδωκεν εισ χειρα τω αµαν σφραγισαι κατα των 
γεγραµµενων κατα των ιουδαιων11και ειπεν ο βασιλευσ τω αµαν το µεν αργυριον εχε τω δε εθνει χρω ωσ 
βουλει12και εκληθησαν οι γραµµατεισ του βασιλεωσ µηνι πρωτω τη τρισκαιδεκατη και εγραψαν ωσ επεταξεν 
αµαν τοισ στρατηγοισ και τοισ αρχουσιν κατα πασαν χωραν απο ινδικησ εωσ τησ αιθιοπιασ ταισ εκατον 
εικοσι επτα χωραισ τοισ τε αρχουσι των εθνων κατα την αυτων λεξιν δι′ αρταξερξου του βασιλεωσ13και 
απεσταλη δια βιβλιαφορων εισ την αρταξερξου βασιλειαν αφανισαι το γενοσ των ιουδαιων εν ηµερα µια 
µηνοσ δωδεκατου οσ εστιν αδαρ και διαρπασαι τα υπαρχοντα αυτων13τησ δε επιστολησ εστιν το αντιγραφον 
τοδε βασιλευσ µεγασ αρταξερξησ τοισ απο τησ ινδικησ εωσ τησ αιθιοπιασ εκατον εικοσι επτα χωρων 
αρχουσι και τοπαρχαισ υποτεταγµενοισ ταδε γραφει13πολλων επαρξασ εθνων και πασησ επικρατησασ 
οικουµενησ εβουληθην µη τω θρασει τησ εξουσιασ επαιροµενοσ επιεικεστερον δε και µετα ηπιοτητοσ αει 
διεξαγων τουσ των υποτεταγµενων ακυµατουσ δια παντοσ καταστησαι βιουσ την τε βασιλειαν ηµερον και 
πορευτην µεχρι περατων παρεξοµενοσ ανανεωσασθαι τε την ποθουµενην τοισ πασιν ανθρωποισ 
ειρηνην13πυθοµενου δε µου των συµβουλων πωσ αν αχθειη τουτο επι περασ σωφροσυνη παρ′ ηµιν διενεγκασ 
και εν τη ευνοια απαραλλακτωσ και βεβαια πιστει αποδεδειγµενοσ και δευτερον των βασιλειων γερασ 
απενηνεγµενοσ αµαν13επεδειξεν ηµιν εν πασαισ ταισ κατα την οικουµενην φυλαισ αναµεµειχθαι δυσµενη 
λαον τινα τοισ νοµοισ αντιθετον προσ παν εθνοσ τα τε των βασιλεων παραπεµποντασ διηνεκωσ διαταγµατα 
προσ το µη κατατιθεσθαι την υφ′ ηµων κατευθυνοµενην αµεµπτωσ συναρχιαν13διειληφοτεσ ουν τοδε το εθνοσ 
µονωτατον εν αντιπαραγωγη παντι δια παντοσ ανθρωπω κειµενον διαγωγην νοµων ξενιζουσαν παραλλασσον 
και δυσνοουν τοισ ηµετεροισ πραγµασιν τα χειριστα συντελουν κακα και προσ το µη την βασιλειαν 
ευσταθειασ τυγχανειν13προστεταχαµεν ουν τουσ σηµαινοµενουσ υµιν εν τοισ γεγραµµενοισ υπο αµαν του 
τεταγµενου επι των πραγµατων και δευτερου πατροσ ηµων παντασ συν γυναιξι και τεκνοισ απολεσαι 
ολορριζει ταισ των εχθρων µαχαιραισ ανευ παντοσ οικτου και φειδουσ τη τεσσαρεσκαιδεκατη του δωδεκατου 
µηνοσ αδαρ του ενεστωτοσ ετουσ13οπωσ οι παλαι και νυν δυσµενεισ εν ηµερα µια βιαιωσ εισ τον αδην 
κατελθοντεσ εισ τον µετεπειτα χρονον ευσταθη και αταραχα παρεχωσιν ηµιν δια τελουσ τα πραγµατα14τα δε 
αντιγραφα των επιστολων εξετιθετο κατα χωραν και προσεταγη πασι τοισ εθνεσιν ετοιµουσ ειναι εισ την 
ηµεραν ταυτην15εσπευδετο δε το πραγµα και εισ σουσαν ο δε βασιλευσ και αµαν εκωθωνιζοντο εταρασσετο 
δε η πολισ 

Chapter 4
1ο δε µαρδοχαιοσ επιγνουσ το συντελουµενον διερρηξεν τα ιµατια αυτου και ενεδυσατο σακκον και 
κατεπασατο σποδον και εκπηδησασ δια τησ πλατειασ τησ πολεωσ εβοα φωνη µεγαλη αιρεται εθνοσ µηδεν 
ηδικηκοσ2και ηλθεν εωσ τησ πυλησ του βασιλεωσ και εστη ου γαρ ην εξον αυτω εισελθειν εισ την αυλην 
σακκον εχοντι και σποδον3και εν παση χωρα ου εξετιθετο τα γραµµατα κραυγη και κοπετοσ και πενθοσ µεγα 
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τοισ ιουδαιοισ σακκον και σποδον εστρωσαν εαυτοισ4και εισηλθον αι αβραι και οι ευνουχοι τησ βασιλισσησ 
και ανηγγειλαν αυτη και εταραχθη ακουσασα το γεγονοσ και απεστειλεν στολισαι τον µαρδοχαιον και 
αφελεσθαι αυτου τον σακκον ο δε ουκ επεισθη5η δε εσθηρ προσεκαλεσατο αχραθαιον τον ευνουχον αυτησ οσ 
παρειστηκει αυτη και απεστειλεν µαθειν αυτη παρα του µαρδοχαιου το ακριβεσ7ο δε µαρδοχαιοσ υπεδειξεν 
αυτω το γεγονοσ και την επαγγελιαν ην επηγγειλατο αµαν τω βασιλει εισ την γαζαν ταλαντων µυριων ινα 
απολεση τουσ ιουδαιουσ8και το αντιγραφον το εν σουσοισ εκτεθεν υπερ του απολεσθαι αυτουσ εδωκεν αυτω 
δειξαι τη εσθηρ και ειπεν αυτω εντειλασθαι αυτη εισελθουση παραιτησασθαι τον βασιλεα και αξιωσαι αυτον 
περι του λαου µνησθεισα ηµερων ταπεινωσεωσ σου ωσ ετραφησ εν χειρι µου διοτι αµαν ο δευτερευων τω 
βασιλει ελαλησεν καθ′ ηµων εισ θανατον επικαλεσαι τον κυριον και λαλησον τω βασιλει περι ηµων και 
ρυσαι ηµασ εκ θανατου9εισελθων δε ο αχραθαιοσ ελαλησεν αυτη παντασ τουσ λογουσ τουτουσ10ειπεν δε 
εσθηρ προσ αχραθαιον πορευθητι προσ µαρδοχαιον και ειπον οτι11τα εθνη παντα τησ βασιλειασ γινωσκει οτι 
πασ ανθρωποσ η γυνη οσ εισελευσεται προσ τον βασιλεα εισ την αυλην την εσωτεραν ακλητοσ ουκ εστιν 
αυτω σωτηρια πλην ω εκτεινει ο βασιλευσ την χρυσην ραβδον ουτοσ σωθησεται καγω ου κεκληµαι εισελθειν 
προσ τον βασιλεα εισιν αυται ηµεραι τριακοντα12και απηγγειλεν αχραθαιοσ µαρδοχαιω παντασ τουσ λογουσ 
εσθηρ13και ειπεν µαρδοχαιοσ προσ αχραθαιον πορευθητι και ειπον αυτη εσθηρ µη ειπησ σεαυτη οτι σωθηση 
µονη εν τη βασιλεια παρα παντασ τουσ ιουδαιουσ14ωσ οτι εαν παρακουσησ εν τουτω τω καιρω αλλοθεν 
βοηθεια και σκεπη εσται τοισ ιουδαιοισ συ δε και ο οικοσ του πατροσ σου απολεισθε και τισ οιδεν ει εισ τον 
καιρον τουτον εβασιλευσασ15και εξαπεστειλεν εσθηρ τον ηκοντα προσ αυτην προσ µαρδοχαιον 
λεγουσα16βαδισασ εκκλησιασον τουσ ιουδαιουσ τουσ εν σουσοισ και νηστευσατε επ′ εµοι και µη φαγητε 
µηδε πιητε επι ηµερασ τρεισ νυκτα και ηµεραν καγω δε και αι αβραι µου ασιτησοµεν και τοτε εισελευσοµαι 
προσ τον βασιλεα παρα τον νοµον εαν και απολεσθαι µε η17και βαδισασ µαρδοχαιοσ εποιησεν οσα 
ενετειλατο αυτω εσθηρ17και εδεηθη κυριου µνηµονευων παντα τα εργα κυριου και ειπεν17κυριε κυριε βασιλευ 
παντων κρατων οτι εν εξουσια σου το παν εστιν και ουκ εστιν ο αντιδοξων σοι εν τω θελειν σε σωσαι τον 
ισραηλ17οτι συ εποιησασ τον ουρανον και την γην και παν θαυµαζοµενον εν τη υπ′ ουρανον και κυριοσ ει 
παντων και ουκ εστιν οσ αντιταξεται σοι τω κυριω17συ παντα γινωσκεισ συ οιδασ κυριε οτι ουκ εν υβρει ουδε 
εν υπερηφανια ουδε εν φιλοδοξια εποιησα τουτο το µη προσκυνειν τον υπερηφανον αµαν οτι ηυδοκουν φιλειν 
πελµατα ποδων αυτου προσ σωτηριαν ισραηλ17αλλα εποιησα τουτο ινα µη θω δοξαν ανθρωπου υπερανω 
δοξησ θεου και ου προσκυνησω ουδενα πλην σου του κυριου µου και ου ποιησω αυτα εν υπερηφανια17και 
νυν κυριε ο θεοσ ο βασιλευσ ο θεοσ αβρααµ φεισαι του λαου σου οτι επιβλεπουσιν ηµιν εισ καταφθοραν και 
επεθυµησαν απολεσαι την εξ αρχησ κληρονοµιαν σου17µη υπεριδησ την µεριδα σου ην σεαυτω ελυτρωσω εκ 
γησ αιγυπτου17επακουσον τησ δεησεωσ µου και ιλασθητι τω κληρω σου και στρεψον το πενθοσ ηµων εισ 
ευωχιαν ινα ζωντεσ υµνωµεν σου το ονοµα κυριε και µη αφανισησ στοµα αινουντων σοι17και πασ ισραηλ 
εκεκραξαν εξ ισχυοσ αυτων οτι θανατοσ αυτων εν οφθαλµοισ αυτων17και εσθηρ η βασιλισσα κατεφυγεν επι 
τον κυριον εν αγωνι θανατου κατειληµµενη και αφελοµενη τα ιµατια τησ δοξησ αυτησ ενεδυσατο ιµατια 
στενοχωριασ και πενθουσ και αντι των υπερηφανων ηδυσµατων σποδου και κοπριων επλησεν την κεφαλην 
αυτησ και το σωµα αυτησ εταπεινωσεν σφοδρα και παντα τοπον κοσµου αγαλλιαµατοσ αυτησ επλησε 
στρεπτων τριχων αυτησ και εδειτο κυριου θεου ισραηλ και ειπεν17κυριε µου ο βασιλευσ ηµων συ ει µονοσ 
βοηθησον µοι τη µονη και µη εχουση βοηθον ει µη σε οτι κινδυνοσ µου εν χειρι µου17εγω ηκουον εκ γενετησ 
µου εν φυλη πατριασ µου οτι συ κυριε ελαβεσ τον ισραηλ εκ παντων των εθνων και τουσ πατερασ ηµων εκ 
παντων των προγονων αυτων εισ κληρονοµιαν αιωνιον και εποιησασ αυτοισ οσα ελαλησασ17και νυν 
ηµαρτοµεν ενωπιον σου και παρεδωκασ ηµασ εισ χειρασ των εχθρων ηµων ανθ′ ων εδοξασαµεν τουσ θεουσ 
αυτων δικαιοσ ει κυριε17και νυν ουχ ικανωθησαν εν πικρασµω δουλειασ ηµων αλλα εθηκαν τασ χειρασ 
αυτων επι τασ χειρασ των ειδωλων αυτων εξαραι ορισµον στοµατοσ σου και αφανισαι κληρονοµιαν σου και 
εµφραξαι στοµα αινουντων σοι και σβεσαι δοξαν οικου σου και θυσιαστηριον σου17και ανοιξαι στοµα εθνων 
εισ αρετασ µαταιων και θαυµασθηναι βασιλεα σαρκινον εισ αιωνα17µη παραδωσ κυριε το σκηπτρον σου 
τοισ µη ουσιν και µη καταγελασατωσαν εν τη πτωσει ηµων αλλα στρεψον την βουλην αυτων επ′ αυτουσ τον 
δε αρξαµενον εφ′ ηµασ παραδειγµατισον17µνησθητι κυριε γνωσθητι εν καιρω θλιψεωσ ηµων και εµε θαρσυνον 
βασιλευ των θεων και πασησ αρχησ επικρατων17δοσ λογον ευρυθµον εισ το στοµα µου ενωπιον του λεοντοσ 
και µεταθεσ την καρδιαν αυτου εισ µισοσ του πολεµουντοσ ηµασ εισ συντελειαν αυτου και των οµονοουντων 
αυτω17ηµασ δε ρυσαι εν χειρι σου και βοηθησον µοι τη µονη και µη εχουση ει µη σε κυριε17παντων γνωσιν 
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εχεισ και οιδασ οτι εµισησα δοξαν ανοµων και βδελυσσοµαι κοιτην απεριτµητων και παντοσ αλλοτριου17συ 
οιδασ την αναγκην µου οτι βδελυσσοµαι το σηµειον τησ υπερηφανιασ µου ο εστιν επι τησ κεφαλησ µου εν 
ηµεραισ οπτασιασ µου βδελυσσοµαι αυτο ωσ ρακοσ καταµηνιων και ου φορω αυτο εν ηµεραισ ησυχιασ 
µου17και ουκ εφαγεν η δουλη σου τραπεζαν αµαν και ουκ εδοξασα συµποσιον βασιλεωσ ουδε επιον οινον 
σπονδων17και ουκ ηυφρανθη η δουλη σου αφ′ ηµερασ µεταβολησ µου µεχρι νυν πλην επι σοι κυριε ο θεοσ 
αβρααµ17ο θεοσ ο ισχυων επι παντασ εισακουσον φωνην απηλπισµενων και ρυσαι ηµασ εκ χειροσ των 
πονηρευοµενων και ρυσαι µε εκ του φοβου µου 

Chapter 5
1και εγενηθη εν τη ηµερα τη τριτη ωσ επαυσατο προσευχοµενη εξεδυσατο τα ιµατια τησ θεραπειασ και 
περιεβαλετο την δοξαν αυτησ1και γενηθεισα επιφανησ επικαλεσαµενη τον παντων εποπτην θεον και σωτηρα 
παρελαβεν τασ δυο αβρασ και τη µεν µια επηρειδετο ωσ τρυφερευοµενη η δε ετερα επηκολουθει κουφιζουσα 
την ενδυσιν αυτησ1και αυτη ερυθριωσα ακµη καλλουσ αυτησ και το προσωπον αυτησ ιλαρον ωσ προσφιλεσ 
η δε καρδια αυτησ απεστενωµενη απο του φοβου1και εισελθουσα πασασ τασ θυρασ κατεστη ενωπιον του 
βασιλεωσ και αυτοσ εκαθητο επι του θρονου τησ βασιλειασ αυτου και πασαν στολην τησ επιφανειασ αυτου 
ενεδεδυκει ολοσ δια χρυσου και λιθων πολυτελων και ην φοβεροσ σφοδρα1και αρασ το προσωπον αυτου 
πεπυρωµενον δοξη εν ακµη θυµου εβλεψεν και επεσεν η βασιλισσα και µετεβαλεν το χρωµα αυτησ εν εκλυσει 
και κατεπεκυψεν επι την κεφαλην τησ αβρασ τησ προπορευοµενησ1και µετεβαλεν ο θεοσ το πνευµα του 
βασιλεωσ εισ πραυ+τητα και αγωνιασασ ανεπηδησεν απο του θρονου αυτου και ανελαβεν αυτην επι τασ 
αγκαλασ αυτου µεχρισ ου κατεστη και παρεκαλει αυτην λογοισ ειρηνικοισ και ειπεν αυτη1τι εστιν εσθηρ εγω 
ο αδελφοσ σου θαρσει ου µη αποθανησ οτι κοινον το προσταγµα ηµων εστιν προσελθε2και αρασ την χρυσην 
ραβδον επεθηκεν επι τον τραχηλον αυτησ και ησπασατο αυτην και ειπεν λαλησον µοι2και ειπεν αυτω ειδον 
σε κυριε ωσ αγγελον θεου και εταραχθη η καρδια µου απο φοβου τησ δοξησ σου οτι θαυµαστοσ ει κυριε και 
το προσωπον σου χαριτων µεστον2εν δε τω διαλεγεσθαι αυτην επεσεν απο εκλυσεωσ αυτησ και ο βασιλευσ 
εταρασσετο και πασα η θεραπεια αυτου παρεκαλει αυτην3και ειπεν ο βασιλευσ τι θελεισ εσθηρ και τι σου 
εστιν το αξιωµα εωσ του ηµισουσ τησ βασιλειασ µου και εσται σοι4ειπεν δε εσθηρ ηµερα µου επισηµοσ 
σηµερον εστιν ει ουν δοκει τω βασιλει ελθατω και αυτοσ και αµαν εισ την δοχην ην ποιησω σηµερον5και 
ειπεν ο βασιλευσ κατασπευσατε αµαν οπωσ ποιησωµεν τον λογον εσθηρ και παραγινονται αµφοτεροι εισ την 
δοχην ην ειπεν εσθηρ6εν δε τω ποτω ειπεν ο βασιλευσ προσ εσθηρ τι εστιν βασιλισσα εσθηρ και εσται σοι οσα 
αξιοισ7και ειπεν το αιτηµα µου και το αξιωµα µου8ει ευρον χαριν ενωπιον του βασιλεωσ ελθατω ο βασιλευσ 
και αµαν επι την αυριον εισ την δοχην ην ποιησω αυτοισ και αυριον ποιησω τα αυτα9και εξηλθεν ο αµαν απο 
του βασιλεωσ υπερχαρησ ευφραινοµενοσ εν δε τω ιδειν αµαν µαρδοχαιον τον ιουδαιον εν τη αυλη εθυµωθη 
σφοδρα10και εισελθων εισ τα ιδια εκαλεσεν τουσ φιλουσ και ζωσαραν την γυναικα αυτου11και υπεδειξεν 
αυτοισ τον πλουτον αυτου και την δοξαν ην ο βασιλευσ αυτω περιεθηκεν και ωσ εποιησεν αυτον πρωτευειν 
και ηγεισθαι τησ βασιλειασ12και ειπεν αµαν ου κεκληκεν η βασιλισσα µετα του βασιλεωσ ουδενα εισ την 
δοχην αλλ′ η εµε και εισ την αυριον κεκληµαι13και ταυτα µοι ουκ αρεσκει οταν ιδω µαρδοχαιον τον ιουδαιον 
εν τη αυλη14και ειπεν προσ αυτον ζωσαρα η γυνη αυτου και οι φιλοι κοπητω σοι ξυλον πηχων πεντηκοντα 
ορθρου δε ειπον τω βασιλει και κρεµασθητω µαρδοχαιοσ επι του ξυλου συ δε εισελθε εισ την δοχην συν τω 
βασιλει και ευφραινου και ηρεσεν το ρηµα τω αµαν και ητοιµασθη το ξυλον 

Chapter 6
1ο δε κυριοσ απεστησεν τον υπνον απο του βασιλεωσ την νυκτα εκεινην και ειπεν τω διδασκαλω αυτου 
εισφερειν γραµµατα µνηµοσυνα των ηµερων αναγινωσκειν αυτω2ευρεν δε τα γραµµατα τα γραφεντα περι 
µαρδοχαιου ωσ απηγγειλεν τω βασιλει περι των δυο ευνουχων του βασιλεωσ εν τω φυλασσειν αυτουσ και 
ζητησαι επιβαλειν τασ χειρασ αρταξερξη3ειπεν δε ο βασιλευσ τινα δοξαν η χαριν εποιησαµεν τω µαρδοχαιω 
και ειπαν οι διακονοι του βασιλεωσ ουκ εποιησασ αυτω ουδεν4εν δε τω πυνθανεσθαι τον βασιλεα περι τησ 
ευνοιασ µαρδοχαιου ιδου αµαν εν τη αυλη ειπεν δε ο βασιλευσ τισ εν τη αυλη ο δε αµαν εισηλθεν ειπειν τω 
βασιλει κρεµασαι τον µαρδοχαιον επι τω ξυλω ω ητοιµασεν5και ειπαν οι διακονοι του βασιλεωσ ιδου αµαν 
εστηκεν εν τη αυλη και ειπεν ο βασιλευσ καλεσατε αυτον6ειπεν δε ο βασιλευσ τω αµαν τι ποιησω τω 
ανθρωπω ον εγω θελω δοξασαι ειπεν δε εν εαυτω αµαν τινα θελει ο βασιλευσ δοξασαι ει µη εµε7ειπεν δε προσ 
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τον βασιλεα ανθρωπον ον ο βασιλευσ θελει δοξασαι8ενεγκατωσαν οι παιδεσ του βασιλεωσ στολην βυσσινην 
ην ο βασιλευσ περιβαλλεται και ιππον εφ′ ον ο βασιλευσ επιβαινει9και δοτω ενι των φιλων του βασιλεωσ των 
ενδοξων και στολισατω τον ανθρωπον ον ο βασιλευσ αγαπα και αναβιβασατω αυτον επι τον ιππον και 
κηρυσσετω δια τησ πλατειασ τησ πολεωσ λεγων ουτωσ εσται παντι ανθρωπω ον ο βασιλευσ δοξαζει10ειπεν δε 
ο βασιλευσ τω αµαν καθωσ ελαλησασ ουτωσ ποιησον τω µαρδοχαιω τω ιουδαιω τω θεραπευοντι εν τη αυλη 
και µη παραπεσατω σου λογοσ ων ελαλησασ11ελαβεν δε αµαν την στολην και τον ιππον και εστολισεν τον 
µαρδοχαιον και ανεβιβασεν αυτον επι τον ιππον και διηλθεν δια τησ πλατειασ τησ πολεωσ και εκηρυσσεν 
λεγων ουτωσ εσται παντι ανθρωπω ον ο βασιλευσ θελει δοξασαι12επεστρεψεν δε ο µαρδοχαιοσ εισ την αυλην 
αµαν δε υπεστρεψεν εισ τα ιδια λυπουµενοσ κατα κεφαλησ13και διηγησατο αµαν τα συµβεβηκοτα αυτω 
ζωσαρα τη γυναικι αυτου και τοισ φιλοισ και ειπαν προσ αυτον οι φιλοι και η γυνη ει εκ γενουσ ιουδαιων 
µαρδοχαιοσ ηρξαι ταπεινουσθαι ενωπιον αυτου πεσων πεση ου µη δυνη αυτον αµυνασθαι οτι θεοσ ζων µετ′ 
αυτου14ετι αυτων λαλουντων παραγινονται οι ευνουχοι επισπευδοντεσ τον αµαν επι τον ποτον ον ητοιµασεν 
εσθηρ 

Chapter 7
1εισηλθεν δε ο βασιλευσ και αµαν συµπιειν τη βασιλισση2ειπεν δε ο βασιλευσ εσθηρ τη δευτερα ηµερα εν τω 
ποτω τι εστιν εσθηρ βασιλισσα και τι το αιτηµα σου και τι το αξιωµα σου και εστω σοι εωσ του ηµισουσ τησ 
βασιλειασ µου3και αποκριθεισα ειπεν ει ευρον χαριν ενωπιον του βασιλεωσ δοθητω η ψυχη µου τω αιτηµατι 
µου και ο λαοσ µου τω αξιωµατι µου4επραθηµεν γαρ εγω τε και ο λαοσ µου εισ απωλειαν και διαρπαγην και 
δουλειαν ηµεισ και τα τεκνα ηµων εισ παιδασ και παιδισκασ και παρηκουσα ου γαρ αξιοσ ο διαβολοσ τησ 
αυλησ του βασιλεωσ5ειπεν δε ο βασιλευσ τισ ουτοσ οστισ ετολµησεν ποιησαι το πραγµα τουτο6ειπεν δε εσθηρ 
ανθρωποσ εχθροσ αµαν ο πονηροσ ουτοσ αµαν δε εταραχθη απο του βασιλεωσ και τησ βασιλισσησ7ο δε 
βασιλευσ εξανεστη εκ του συµποσιου εισ τον κηπον ο δε αµαν παρητειτο την βασιλισσαν εωρα γαρ εαυτον εν 
κακοισ οντα8επεστρεψεν δε ο βασιλευσ εκ του κηπου αµαν δε επιπεπτωκει επι την κλινην αξιων την 
βασιλισσαν ειπεν δε ο βασιλευσ ωστε και την γυναικα βιαζη εν τη οικια µου αµαν δε ακουσασ διετραπη τω 
προσωπω9ειπεν δε βουγαθαν εισ των ευνουχων προσ τον βασιλεα ιδου και ξυλον ητοιµασεν αµαν µαρδοχαιω 
τω λαλησαντι περι του βασιλεωσ και ωρθωται εν τοισ αµαν ξυλον πηχων πεντηκοντα ειπεν δε ο βασιλευσ 
σταυρωθητω επ′ αυτου10και εκρεµασθη αµαν επι του ξυλου ο ητοιµασεν µαρδοχαιω και τοτε ο βασιλευσ 
εκοπασεν του θυµου 

Chapter 8
1και εν αυτη τη ηµερα ο βασιλευσ αρταξερξησ εδωρησατο εσθηρ οσα υπηρχεν αµαν τω διαβολω και 
µαρδοχαιοσ προσεκληθη υπο του βασιλεωσ υπεδειξεν γαρ εσθηρ οτι ενοικειωται αυτη2ελαβεν δε ο βασιλευσ 
τον δακτυλιον ον αφειλατο αµαν και εδωκεν αυτον µαρδοχαιω και κατεστησεν εσθηρ µαρδοχαιον επι παντων 
των αµαν3και προσθεισα ελαλησεν προσ τον βασιλεα και προσεπεσεν προσ τουσ ποδασ αυτου και ηξιου 
αφελειν την αµαν κακιαν και οσα εποιησεν τοισ ιουδαιοισ4εξετεινεν δε ο βασιλευσ εσθηρ την ραβδον την 
χρυσην εξηγερθη δε εσθηρ παρεστηκεναι τω βασιλει5και ειπεν εσθηρ ει δοκει σοι και ευρον χαριν πεµφθητω 
αποστραφηναι τα γραµµατα τα απεσταλµενα υπο αµαν τα γραφεντα απολεσθαι τουσ ιουδαιουσ οι εισιν εν τη 
βασιλεια σου6πωσ γαρ δυνησοµαι ιδειν την κακωσιν του λαου µου και πωσ δυνησοµαι σωθηναι εν τη 
απωλεια τησ πατριδοσ µου7και ειπεν ο βασιλευσ προσ εσθηρ ει παντα τα υπαρχοντα αµαν εδωκα και 
εχαρισαµην σοι και αυτον εκρεµασα επι ξυλου οτι τασ χειρασ επηνεγκε τοισ ιουδαιοισ τι ετι 
επιζητεισ8γραψατε και υµεισ εκ του ονοµατοσ µου ωσ δοκει υµιν και σφραγισατε τω δακτυλιω µου οσα γαρ 
γραφεται του βασιλεωσ επιταξαντοσ και σφραγισθη τω δακτυλιω µου ουκ εστιν αυτοισ αντειπειν9εκληθησαν 
δε οι γραµµατεισ εν τω πρωτω µηνι οσ εστι νισα τριτη και εικαδι του αυτου ετουσ και εγραφη τοισ ιουδαιοισ 
οσα ενετειλατο τοισ οικονοµοισ και τοισ αρχουσιν των σατραπων απο τησ ινδικησ εωσ τησ αιθιοπιασ εκατον 
εικοσι επτα σατραπειαισ κατα χωραν και χωραν κατα την εαυτων λεξιν10εγραφη δε δια του βασιλεωσ και 
εσφραγισθη τω δακτυλιω αυτου και εξαπεστειλαν τα γραµµατα δια βιβλιαφορων11ωσ επεταξεν αυτοισ 
χρησθαι τοισ νοµοισ αυτων εν παση πολει βοηθησαι τε αυτοισ και χρησθαι τοισ αντιδικοισ αυτων και τοισ 
αντικειµενοισ αυτων ωσ βουλονται12εν ηµερα µια εν παση τη βασιλεια αρταξερξου τη τρισκαιδεκατη του 
δωδεκατου µηνοσ οσ εστιν αδαρ12ων εστιν αντιγραφον τησ επιστολησ τα υπογεγραµµενα12βασιλευσ µεγασ 
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αρταξερξησ τοισ απο τησ ινδικησ εωσ τησ αιθιοπιασ εκατον εικοσι επτα σατραπειαισ χωρων αρχουσι και 
τοισ τα ηµετερα φρονουσι χαιρειν12πολλοι τη πλειστη των ευεργετουντων χρηστοτητι πυκνοτερον τιµωµενοι 
µειζον εφρονησαν και ου µονον τουσ υποτεταγµενουσ ηµιν ζητουσι κακοποιειν τον τε κορον ου δυναµενοι 
φερειν και τοισ εαυτων ευεργεταισ επιχειρουσι µηχανασθαι12και την ευχαριστιαν ου µονον εκ των ανθρωπων 
ανταναιρουντεσ αλλα και τοισ των απειραγαθων κοµποισ επαρθεντεσ του τα παντα κατοπτευοντοσ αει θεου 
µισοπονηρον υπολαµβανουσιν εκφευξεσθαι δικην12πολλακισ δε και πολλουσ των επ′ εξουσιαισ τεταγµενων 
των πιστευθεντων χειριζειν φιλων τα πραγµατα παραµυθια µεταιτιουσ αιµατων αθωων καταστησασα 
περιεβαλε συµφοραισ ανηκεστοισ12τω τησ κακοηθειασ ψευδει παραλογισµω παραλογισαµενων την των 
επικρατουντων ακεραιον ευγνωµοσυνην12σκοπειν δε εξεστιν ου τοσουτον εκ των παλαιοτερων ων 
παρεδωκαµεν ιστοριων οσα εστιν παρα ποδασ υµασ εκζητουντασ ανοσιωσ συντετελεσµενα τη των αναξια 
δυναστευοντων λοιµοτητι12και προσεχειν εισ τα µετα ταυτα εισ το την βασιλειαν αταραχον τοισ πασιν 
ανθρωποισ µετ′ ειρηνησ παρεξοµεθα12χρωµενοι ταισ µεταβολαισ τα δε υπο την οψιν ερχοµενα διακρινοντεσ 
αει µετ′ επιεικεστερασ απαντησεωσ12ωσ γαρ αµαν αµαδαθου µακεδων ταισ αληθειαισ αλλοτριοσ του των 
περσων αιµατοσ και πολυ διεστηκωσ τησ ηµετερασ χρηστοτητοσ επιξενωθεισ ηµιν12ετυχεν ησ εχοµεν προσ 
παν εθνοσ φιλανθρωπιασ επι τοσουτον ωστε αναγορευεσθαι ηµων πατερα και προσκυνουµενον υπο παντων το 
δευτερον του βασιλικου θρονου προσωπον διατελειν12ουκ ενεγκασ δε την υπερηφανιαν επετηδευσεν τησ 
αρχησ στερησαι ηµασ και του πνευµατοσ12τον τε ηµετερον σωτηρα και δια παντοσ ευεργετην µαρδοχαιον 
και την αµεµπτον τησ βασιλειασ κοινωνον εσθηρ συν παντι τω τουτων εθνει πολυπλοκοισ µεθοδων 
παραλογισµοισ αιτησαµενοσ εισ απωλειαν12δια γαρ των τροπων τουτων ωηθη λαβων ηµασ ερηµουσ την των 
περσων επικρατησιν εισ τουσ µακεδονασ µεταξαι12ηµεισ δε τουσ υπο του τρισαλιτηριου παραδεδοµενουσ εισ 
αφανισµον ιουδαιουσ ευρισκοµεν ου κακουργουσ οντασ δικαιοτατοισ δε πολιτευοµενουσ νοµοισ12οντασ δε 
υιουσ του υψιστου µεγιστου ζωντοσ θεου του κατευθυνοντοσ ηµιν τε και τοισ προγονοισ ηµων την βασιλειαν 
εν τη καλλιστη διαθεσει12καλωσ ουν ποιησετε µη προσχρησαµενοι τοισ υπο αµαν αµαδαθου αποσταλεισι 
γραµµασιν δια το αυτον τον ταυτα εξεργασαµενον προσ ταισ σουσων πυλαισ εσταυρωσθαι συν τη πανοικια 
την καταξιαν του τα παντα επικρατουντοσ θεου δια ταχουσ αποδοντοσ αυτω κρισιν12το δε αντιγραφον τησ 
επιστολησ ταυτησ εκθεντεσ εν παντι τοπω µετα παρρησιασ εαν τουσ ιουδαιουσ χρησθαι τοισ εαυτων 
νοµιµοισ και συνεπισχυειν αυτοισ οπωσ τουσ εν καιρω θλιψεωσ επιθεµενουσ αυτοισ αµυνωνται τη 
τρισκαιδεκατη του δωδεκατου µηνοσ αδαρ τη αυτη ηµερα12ταυτην γαρ ο παντα δυναστευων θεοσ αντ′ 
ολεθριασ του εκλεκτου γενουσ εποιησεν αυτοισ ευφροσυνην12και υµεισ ουν εν ταισ επωνυµοισ υµων εορταισ 
επισηµον ηµεραν µετα πασησ ευωχιασ αγετε οπωσ και νυν και µετα ταυτα σωτηρια η ηµιν και τοισ 
ευνοουσιν περσαισ τοισ δε ηµιν επιβουλευουσιν µνηµοσυνον τησ απωλειασ12πασα δε πολισ η χωρα το 
συνολον ητισ κατα ταυτα µη ποιηση δορατι και πυρι καταναλωθησεται µετ′ οργησ ου µονον ανθρωποισ 
αβατοσ αλλα και θηριοισ και πετεινοισ εισ τον απαντα χρονον εχθιστοσ κατασταθησεται13τα δε αντιγραφα 
εκτιθεσθωσαν οφθαλµοφανωσ εν παση τη βασιλεια ετοιµουσ τε ειναι παντασ τουσ ιουδαιουσ εισ ταυτην την 
ηµεραν πολεµησαι αυτων τουσ υπεναντιουσ14οι µεν ουν ιππεισ εξηλθον σπευδοντεσ τα υπο του βασιλεωσ 
λεγοµενα επιτελειν εξετεθη δε το προσταγµα και εν σουσοισ15ο δε µαρδοχαιοσ εξηλθεν εστολισµενοσ την 
βασιλικην στολην και στεφανον εχων χρυσουν και διαδηµα βυσσινον πορφυρουν ιδοντεσ δε οι εν σουσοισ 
εχαρησαν16τοισ δε ιουδαιοισ εγενετο φωσ και ευφροσυνη17κατα πολιν και χωραν ου αν εξετεθη το προσταγµα 
ου αν εξετεθη το εκθεµα χαρα και ευφροσυνη τοισ ιουδαιοισ κωθων και ευφροσυνη και πολλοι των εθνων 
περιετεµοντο και ιουδαιζον δια τον φοβον των ιουδαιων 

Chapter 9
1εν γαρ τω δωδεκατω µηνι τρισκαιδεκατη του µηνοσ οσ εστιν αδαρ παρην τα γραµµατα τα γραφεντα υπο του 
βασιλεωσ2εν αυτη τη ηµερα απωλοντο οι αντικειµενοι τοισ ιουδαιοισ ουδεισ γαρ αντεστη φοβουµενοσ 
αυτουσ3οι γαρ αρχοντεσ των σατραπων και οι τυραννοι και οι βασιλικοι γραµµατεισ ετιµων τουσ ιουδαιουσ 
ο γαρ φοβοσ µαρδοχαιου ενεκειτο αυτοισ4προσεπεσεν γαρ το προσταγµα του βασιλεωσ ονοµασθηναι εν παση 
τη βασιλεια6και εν σουσοισ τη πολει απεκτειναν οι ιουδαιοι ανδρασ πεντακοσιουσ7τον τε φαρσαννεσταιν και 
δελφων και φασγα8και φαρδαθα και βαρεα και σαρβαχα9και µαρµασιµα και αρουφαιον και αρσαιον και 
ζαβουθαιθαν10τουσ δεκα υιουσ αµαν αµαδαθου βουγαιου του εχθρου των ιουδαιων και διηρπασαν11εν αυτη 
τη ηµερα επεδοθη ο αριθµοσ τω βασιλει των απολωλοτων εν σουσοισ12ειπεν δε ο βασιλευσ προσ εσθηρ 
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απωλεσαν οι ιουδαιοι εν σουσοισ τη πολει ανδρασ πεντακοσιουσ εν δε τη περιχωρω πωσ οιει εχρησαντο τι 
ουν αξιοισ ετι και εσται σοι13και ειπεν εσθηρ τω βασιλει δοθητω τοισ ιουδαιοισ χρησθαι ωσαυτωσ την 
αυριον ωστε τουσ δεκα υιουσ κρεµασαι αµαν14και επετρεψεν ουτωσ γενεσθαι και εξεθηκε τοισ ιουδαιοισ τησ 
πολεωσ τα σωµατα των υιων αµαν κρεµασαι15και συνηχθησαν οι ιουδαιοι εν σουσοισ τη τεσσαρεσκαιδεκατη 
του αδαρ και απεκτειναν ανδρασ τριακοσιουσ και ουδεν διηρπασαν16οι δε λοιποι των ιουδαιων οι εν τη 
βασιλεια συνηχθησαν και εαυτοισ εβοηθουν και ανεπαυσαντο απο των πολεµιων απωλεσαν γαρ αυτων 
µυριουσ πεντακισχιλιουσ τη τρισκαιδεκατη του αδαρ και ουδεν διηρπασαν17και ανεπαυσαντο τη 
τεσσαρεσκαιδεκατη του αυτου µηνοσ και ηγον αυτην ηµεραν αναπαυσεωσ µετα χαρασ και ευφροσυνησ18οι 
δε ιουδαιοι οι εν σουσοισ τη πολει συνηχθησαν και τη τεσσαρεσκαιδεκατη και ουκ ανεπαυσαντο ηγον δε και 
την πεντεκαιδεκατην µετα χαρασ και ευφροσυνησ19δια τουτο ουν οι ιουδαιοι οι διεσπαρµενοι εν παση χωρα 
τη εξω αγουσιν την τεσσαρεσκαιδεκατην του αδαρ ηµεραν αγαθην µετ′ ευφροσυνησ αποστελλοντεσ µεριδασ 
εκαστοσ τω πλησιον οι δε κατοικουντεσ εν ταισ µητροπολεσιν και την πεντεκαιδεκατην του αδαρ ηµεραν 
ευφροσυνην αγαθην αγουσιν εξαποστελλοντεσ µεριδασ τοισ πλησιον20εγραψεν δε µαρδοχαιοσ τουσ λογουσ 
τουτουσ εισ βιβλιον και εξαπεστειλεν τοισ ιουδαιοισ οσοι ησαν εν τη αρταξερξου βασιλεια τοισ εγγυσ και 
τοισ µακραν21στησαι τασ ηµερασ ταυτασ αγαθασ αγειν τε την τεσσαρεσκαιδεκατην και την πεντεκαιδεκατην 
του αδαρ22εν γαρ ταυταισ ταισ ηµεραισ ανεπαυσαντο οι ιουδαιοι απο των εχθρων αυτων και τον µηνα εν ω 
εστραφη αυτοισ οσ ην αδαρ απο πενθουσ εισ χαραν και απο οδυνησ εισ αγαθην ηµεραν αγειν ολον αγαθασ 
ηµερασ γαµων και ευφροσυνησ εξαποστελλοντασ µεριδασ τοισ φιλοισ και τοισ πτωχοισ23και προσεδεξαντο οι 
ιουδαιοι καθωσ εγραψεν αυτοισ ο µαρδοχαιοσ24πωσ αµαν αµαδαθου ο µακεδων επολεµει αυτουσ καθωσ 
εθετο ψηφισµα και κληρον αφανισαι αυτουσ25και ωσ εισηλθεν προσ τον βασιλεα λεγων κρεµασαι τον 
µαρδοχαιον οσα δε επεχειρησεν επαξαι επι τουσ ιουδαιουσ κακα επ′ αυτον εγενοντο και εκρεµασθη αυτοσ 
και τα τεκνα αυτου26δια τουτο επεκληθησαν αι ηµεραι αυται φρουραι δια τουσ κληρουσ οτι τη διαλεκτω 
αυτων καλουνται φρουραι δια τουσ λογουσ τησ επιστολησ ταυτησ και οσα πεπονθασιν δια ταυτα και οσα 
αυτοισ εγενετο27και εστησεν και προσεδεχοντο οι ιουδαιοι εφ′ εαυτοισ και επι τω σπερµατι αυτων και επι τοισ 
προστεθειµενοισ επ′ αυτων ουδε µην αλλωσ χρησονται αι δε ηµεραι αυται µνηµοσυνον επιτελουµενον κατα 
γενεαν και γενεαν και πολιν και πατριαν και χωραν28αι δε ηµεραι αυται των φρουραι αχθησονται εισ τον 
απαντα χρονον και το µνηµοσυνον αυτων ου µη εκλιπη εκ των γενεων29και εγραψεν εσθηρ η βασιλισσα 
θυγατηρ αµιναδαβ και µαρδοχαιοσ ο ιουδαιοσ οσα εποιησαν το τε στερεωµα τησ επιστολησ των 
φρουραι31και µαρδοχαιοσ και εσθηρ η βασιλισσα εστησαν εαυτοισ καθ′ εαυτων και τοτε στησαντεσ κατα 
τησ υγιειασ αυτων και την βουλην αυτων32και εσθηρ λογω εστησεν εισ τον αιωνα και εγραφη εισ µνηµοσυνον 

Chapter 10
1εγραψεν δε ο βασιλευσ τελη επι την βασιλειαν τησ τε γησ και τησ θαλασσησ2και την ισχυν αυτου και 
ανδραγαθιαν πλουτον τε και δοξαν τησ βασιλειασ αυτου ιδου γεγραπται εν βιβλιω βασιλεων περσων και 
µηδων εισ µνηµοσυνον3ο δε µαρδοχαιοσ διεδεχετο τον βασιλεα αρταξερξην και µεγασ ην εν τη βασιλεια και 
δεδοξασµενοσ υπο των ιουδαιων και φιλουµενοσ διηγειτο την αγωγην παντι τω εθνει αυτου3και ειπεν 
µαρδοχαιοσ παρα του θεου εγενετο ταυτα3εµνησθην γαρ περι του ενυπνιου ου ειδον περι των λογων τουτων 
ουδε γαρ παρηλθεν απ′ αυτων λογοσ3η µικρα πηγη η εγενετο ποταµοσ και ην φωσ και ηλιοσ και υδωρ πολυ 
εσθηρ εστιν ο ποταµοσ ην εγαµησεν ο βασιλευσ και εποιησεν βασιλισσαν3οι δε δυο δρακοντεσ εγω ειµι και 
αµαν3τα δε εθνη τα επισυναχθεντα απολεσαι το ονοµα των ιουδαιων3το δε εθνοσ το εµον ουτοσ εστιν ισραηλ 
οι βοησαντεσ προσ τον θεον και σωθεντεσ και εσωσεν κυριοσ τον λαον αυτου και ερρυσατο κυριοσ ηµασ εκ 
παντων των κακων τουτων και εποιησεν ο θεοσ τα σηµεια και τα τερατα τα µεγαλα α ου γεγονεν εν τοισ 
εθνεσιν3δια τουτο εποιησεν κληρουσ δυο ενα τω λαω του θεου και ενα πασι τοισ εθνεσιν3και ηλθον οι δυο 
κληροι ουτοι εισ ωραν και καιρον και εισ ηµεραν κρισεωσ ενωπιον του θεου και εν πασι τοισ εθνεσιν3και 
εµνησθη ο θεοσ του λαου αυτου και εδικαιωσεν την κληρονοµιαν αυτου3και εσονται αυτοισ αι ηµεραι αυται 
εν µηνι αδαρ τη τεσσαρεσκαιδεκατη και τη πεντεκαιδεκατη του αυτου µηνοσ µετα συναγωγησ και χαρασ και 
ευφροσυνησ ενωπιον του θεου κατα γενεασ εισ τον αιωνα εν τω λαω αυτου ισραηλ3ετουσ τεταρτου 
βασιλευοντοσ πτολεµαιου και κλεοπατρασ εισηνεγκεν δωσιθεοσ οσ εφη ειναι ιερευσ και λευιτησ και 
πτολεµαιοσ ο υιοσ αυτου την προκειµενην επιστολην των φρουραι ην εφασαν ειναι και ερµηνευκεναι 
λυσιµαχον πτολεµαιου των εν ιερουσαληµ . 
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Chapter 1
1ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δικαιοσ 
θεοσεβησ απεχοµενοσ απο παντοσ πονηρου πραγµατοσ2εγενοντο δε αυτω υιοι επτα και θυγατερεσ τρεισ3και 
ην τα κτηνη αυτου προβατα επτακισχιλια καµηλοι τρισχιλιαι ζευγη βοων πεντακοσια ονοι θηλειαι νοµαδεσ 
πεντακοσιαι και υπηρεσια πολλη σφοδρα και εργα µεγαλα ην αυτω επι τησ γησ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ 
ευγενησ των αφ′ ηλιου ανατολων4συµπορευοµενοι δε οι υιοι αυτου προσ αλληλουσ εποιουσαν ποτον καθ′ 
εκαστην ηµεραν συµπαραλαµβανοντεσ αµα και τασ τρεισ αδελφασ αυτων εσθιειν και πινειν µετ′ αυτων5και 
ωσ αν συνετελεσθησαν αι ηµεραι του ποτου απεστελλεν ιωβ και εκαθαριζεν αυτουσ ανισταµενοσ το πρωι και 
προσεφερεν περι αυτων θυσιασ κατα τον αριθµον αυτων και µοσχον ενα περι αµαρτιασ περι των ψυχων 
αυτων ελεγεν γαρ ιωβ µηποτε οι υιοι µου εν τη διανοια αυτων κακα ενενοησαν προσ θεον ουτωσ ουν εποιει 
ιωβ πασασ τασ ηµερασ6και ωσ εγενετο η ηµερα αυτη και ιδου ηλθον οι αγγελοι του θεου παραστηναι ενωπιον 
του κυριου και ο διαβολοσ ηλθεν µετ′ αυτων7και ειπεν ο κυριοσ τω διαβολω ποθεν παραγεγονασ και 
αποκριθεισ ο διαβολοσ τω κυριω ειπεν περιελθων την γην και εµπεριπατησασ την υπ′ ουρανον παρειµι8και 
ειπεν αυτω ο κυριοσ προσεσχεσ τη διανοια σου κατα του παιδοσ µου ιωβ οτι ουκ εστιν κατ′ αυτον των επι τησ 
γησ ανθρωποσ αµεµπτοσ αληθινοσ θεοσεβησ απεχοµενοσ απο παντοσ πονηρου πραγµατοσ9απεκριθη δε ο 
διαβολοσ και ειπεν εναντιον του κυριου µη δωρεαν σεβεται ιωβ τον θεον10ου συ περιεφραξασ τα εξω αυτου 
και τα εσω τησ οικιασ αυτου και τα εξω παντων των οντων αυτω κυκλω τα εργα των χειρων αυτου ευλογησασ 
και τα κτηνη αυτου πολλα εποιησασ επι τησ γησ11αλλα αποστειλον την χειρα σου και αψαι παντων ων εχει ει 
µην εισ προσωπον σε ευλογησει12τοτε ειπεν ο κυριοσ τω διαβολω ιδου παντα οσα εστιν αυτω διδωµι εν τη 
χειρι σου αλλα αυτου µη αψη και εξηλθεν ο διαβολοσ παρα του κυριου13και ην ωσ η ηµερα αυτη οι υιοι ιωβ 
και αι θυγατερεσ αυτου επινον οινον εν τη οικια του αδελφου αυτων του πρεσβυτερου14και ιδου αγγελοσ 
ηλθεν προσ ιωβ και ειπεν αυτω τα ζευγη των βοων ηροτρια και αι θηλειαι ονοι εβοσκοντο εχοµεναι 
αυτων15και ελθοντεσ οι αιχµαλωτευοντεσ ηχµαλωτευσαν αυτασ και τουσ παιδασ απεκτειναν εν µαχαιραισ 
σωθεισ δε εγω µονοσ ηλθον του απαγγειλαι σοι16ετι τουτου λαλουντοσ ηλθεν ετεροσ αγγελοσ και ειπεν προσ 
ιωβ πυρ επεσεν εκ του ουρανου και κατεκαυσεν τα προβατα και τουσ ποιµενασ κατεφαγεν οµοιωσ και σωθεισ 
εγω µονοσ ηλθον του απαγγειλαι σοι17ετι τουτου λαλουντοσ ηλθεν ετεροσ αγγελοσ και ειπεν προσ ιωβ οι 
ιππεισ εποιησαν ηµιν κεφαλασ τρεισ και εκυκλωσαν τασ καµηλουσ και ηχµαλωτευσαν αυτασ και τουσ 
παιδασ απεκτειναν εν µαχαιραισ εσωθην δε εγω µονοσ και ηλθον του απαγγειλαι σοι18ετι τουτου λαλουντοσ 
αλλοσ αγγελοσ ερχεται λεγων τω ιωβ των υιων σου και των θυγατερων σου εσθιοντων και πινοντων παρα τω 
αδελφω αυτων τω πρεσβυτερω19εξαιφνησ πνευµα µεγα επηλθεν εκ τησ ερηµου και ηψατο των τεσσαρων 
γωνιων τησ οικιασ και επεσεν η οικια επι τα παιδια σου και ετελευτησαν εσωθην δε εγω µονοσ και ηλθον του 
απαγγειλαι σοι20ουτωσ αναστασ ιωβ διερρηξεν τα ιµατια αυτου και εκειρατο την κοµην τησ κεφαλησ αυτου 
και πεσων χαµαι προσεκυνησεν και ειπεν21αυτοσ γυµνοσ εξηλθον εκ κοιλιασ µητροσ µου γυµνοσ και 
απελευσοµαι εκει ο κυριοσ εδωκεν ο κυριοσ αφειλατο ωσ τω κυριω εδοξεν ουτωσ και εγενετο ειη το ονοµα 
κυριου ευλογηµενον22εν τουτοισ πασιν τοισ συµβεβηκοσιν αυτω ουδεν ηµαρτεν ιωβ εναντιον του κυριου και 
ουκ εδωκεν αφροσυνην τω θεω 

Chapter 2
1εγενετο δε ωσ η ηµερα αυτη και ηλθον οι αγγελοι του θεου παραστηναι εναντι κυριου και ο διαβολοσ ηλθεν 
εν µεσω αυτων παραστηναι εναντιον του κυριου2και ειπεν ο κυριοσ τω διαβολω ποθεν συ ερχη τοτε ειπεν ο 
διαβολοσ ενωπιον του κυριου διαπορευθεισ την υπ′ ουρανον και εµπεριπατησασ την συµπασαν παρειµι3ειπεν 
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δε ο κυριοσ προσ τον διαβολον προσεσχεσ ουν τω θεραποντι µου ιωβ οτι ουκ εστιν κατ′ αυτον των επι τησ γησ 
ανθρωποσ ακακοσ αληθινοσ αµεµπτοσ θεοσεβησ απεχοµενοσ απο παντοσ κακου ετι δε εχεται ακακιασ συ δε 
ειπασ τα υπαρχοντα αυτου δια κενησ απολεσαι4υπολαβων δε ο διαβολοσ ειπεν τω κυριω δερµα υπερ 
δερµατοσ οσα υπαρχει ανθρωπω υπερ τησ ψυχησ αυτου εκτεισει5ου µην δε αλλα αποστειλασ την χειρα σου 
αψαι των οστων αυτου και των σαρκων αυτου ει µην εισ προσωπον σε ευλογησει6ειπεν δε ο κυριοσ τω 
διαβολω ιδου παραδιδωµι σοι αυτον µονον την ψυχην αυτου διαφυλαξον7εξηλθεν δε ο διαβολοσ απο του 
κυριου και επαισεν τον ιωβ ελκει πονηρω απο ποδων εωσ κεφαλησ8και ελαβεν οστρακον ινα τον ιχωρα ξυη 
και εκαθητο επι τησ κοπριασ εξω τησ πολεωσ9χρονου δε πολλου προβεβηκοτοσ ειπεν αυτω η γυνη αυτου 
µεχρι τινοσ καρτερησεισ λεγων9ιδου αναµενω χρονον ετι µικρον προσδεχοµενοσ την ελπιδα τησ σωτηριασ 
µου9ιδου γαρ ηφανισται σου το µνηµοσυνον απο τησ γησ υιοι και θυγατερεσ εµησ κοιλιασ ωδινεσ και πονοι 
ουσ εισ το κενον εκοπιασα µετα µοχθων9συ τε αυτοσ εν σαπρια σκωληκων καθησαι διανυκτερευων 
αιθριοσ9καγω πλανητισ και λατρισ τοπον εκ τοπου περιερχοµενη και οικιαν εξ οικιασ προσδεχοµενη τον 
ηλιον ποτε δυσεται ινα αναπαυσωµαι των µοχθων και των οδυνων αι µε νυν συνεχουσιν9αλλα ειπον τι ρηµα 
εισ κυριον και τελευτα10ο δε εµβλεψασ ειπεν αυτη ωσπερ µια των αφρονων γυναικων ελαλησασ ει τα αγαθα 
εδεξαµεθα εκ χειροσ κυριου τα κακα ουχ υποισοµεν εν πασιν τουτοισ τοισ συµβεβηκοσιν αυτω ουδεν 
ηµαρτεν ιωβ τοισ χειλεσιν εναντιον του θεου11ακουσαντεσ δε οι τρεισ φιλοι αυτου τα κακα παντα τα 
επελθοντα αυτω παρεγενοντο εκαστοσ εκ τησ ιδιασ χωρασ προσ αυτον ελιφασ ο θαιµανων βασιλευσ βαλδαδ 
ο σαυχαιων τυραννοσ σωφαρ ο µιναιων βασιλευσ και παρεγενοντο προσ αυτον οµοθυµαδον του 
παρακαλεσαι και επισκεψασθαι αυτον12ιδοντεσ δε αυτον πορρωθεν ουκ επεγνωσαν και βοησαντεσ φωνη 
µεγαλη εκλαυσαν ρηξαντεσ εκαστοσ την εαυτου στολην και καταπασαµενοι γην13παρεκαθισαν αυτω επτα 
ηµερασ και επτα νυκτασ και ουδεισ αυτων ελαλησεν εωρων γαρ την πληγην δεινην ουσαν και µεγαλην 
σφοδρα 

Chapter 3
1µετα τουτο ηνοιξεν ιωβ το στοµα αυτου2και κατηρασατο την ηµεραν αυτου λεγων3απολοιτο η ηµερα εν η 
εγεννηθην και η νυξ εν η ειπαν ιδου αρσεν4η ηµερα εκεινη ειη σκοτοσ και µη αναζητησαι αυτην ο κυριοσ 
ανωθεν µηδε ελθοι εισ αυτην φεγγοσ5εκλαβοι δε αυτην σκοτοσ και σκια θανατου επελθοι επ′ αυτην 
γνοφοσ6καταραθειη η ηµερα και η νυξ εκεινη απενεγκαιτο αυτην σκοτοσ µη ειη εισ ηµερασ ενιαυτου µηδε 
αριθµηθειη εισ ηµερασ µηνων7αλλα η νυξ εκεινη ειη οδυνη και µη ελθοι επ′ αυτην ευφροσυνη µηδε 
χαρµονη8αλλα καταρασαιτο αυτην ο καταρωµενοσ την ηµεραν εκεινην ο µελλων το µεγα κητοσ 
χειρωσασθαι9σκοτωθειη τα αστρα τησ νυκτοσ εκεινησ υποµειναι και εισ φωτισµον µη ελθοι και µη ιδοι 
εωσφορον ανατελλοντα10οτι ου συνεκλεισεν πυλασ γαστροσ µητροσ µου απηλλαξεν γαρ αν πονον απο 
οφθαλµων µου11δια τι γαρ εν κοιλια ουκ ετελευτησα εκ γαστροσ δε εξηλθον και ουκ ευθυσ απωλοµην12ινα τι 
δε συνηντησαν µοι γονατα ινα τι δε µαστουσ εθηλασα13νυν αν κοιµηθεισ ησυχασα υπνωσασ δε 
ανεπαυσαµην14µετα βασιλεων βουλευτων γησ οι ηγαυριωντο επι ξιφεσιν15η µετα αρχοντων ων πολυσ ο 
χρυσοσ οι επλησαν τουσ οικουσ αυτων αργυριου16η ωσπερ εκτρωµα εκπορευοµενον εκ µητρασ µητροσ η 
ωσπερ νηπιοι οι ουκ ειδον φωσ17εκει ασεβεισ εξεκαυσαν θυµον οργησ εκει ανεπαυσαντο κατακοποι τω 
σωµατι18οµοθυµαδον δε οι αιωνιοι ουκ ηκουσαν φωνην φορολογου19µικροσ και µεγασ εκει εστιν και θεραπων 
ου δεδοικωσ τον κυριον αυτου20ινα τι γαρ δεδοται τοισ εν πικρια φωσ ζωη δε ταισ εν οδυναισ ψυχαισ21οι 
οµειρονται του θανατου και ου τυγχανουσιν ανορυσσοντεσ ωσπερ θησαυρουσ22περιχαρεισ δε εγενοντο εαν 
κατατυχωσιν23θανατοσ ανδρι αναπαυµα συνεκλεισεν γαρ ο θεοσ κατ′ αυτου24προ γαρ των σιτων µου 
στεναγµοσ µοι ηκει δακρυω δε εγω συνεχοµενοσ φοβω25φοβοσ γαρ ον εφροντισα ηλθεν µοι και ον εδεδοικειν 
συνηντησεν µοι26ουτε ειρηνευσα ουτε ησυχασα ουτε ανεπαυσαµην ηλθεν δε µοι οργη 

Chapter 4
1υπολαβων δε ελιφασ ο θαιµανιτησ λεγει2µη πολλακισ σοι λελαληται εν κοπω ισχυν δε ρηµατων σου τισ 
υποισει3ει γαρ συ ενουθετησασ πολλουσ και χειρασ ασθενουσ παρεκαλεσασ4ασθενουντασ τε εξανεστησασ 
ρηµασιν γονασιν τε αδυνατουσιν θαρσοσ περιεθηκασ5νυν δε ηκει επι σε πονοσ και ηψατο σου συ δε 
εσπουδασασ6ποτερον ουχ ο φοβοσ σου εστιν εν αφροσυνη και η ελπισ σου και η ακακια τησ οδου 
σου7µνησθητι ουν τισ καθαροσ ων απωλετο η ποτε αληθινοι ολορριζοι απωλοντο8καθ′ ον τροπον ειδον τουσ 
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αροτριωντασ τα ατοπα οι δε σπειροντεσ αυτα οδυνασ θεριουσιν εαυτοισ9απο προσταγµατοσ κυριου 
απολουνται απο δε πνευµατοσ οργησ αυτου αφανισθησονται10σθενοσ λεοντοσ φωνη δε λεαινησ γαυριαµα δε 
δρακοντων εσβεσθη11µυρµηκολεων ωλετο παρα το µη εχειν βοραν σκυµνοι δε λεοντων ελιπον αλληλουσ12ει 
δε τι ρηµα αληθινον εγεγονει εν λογοισ σου ουθεν αν σοι τουτων κακον απηντησεν ποτερον ου δεξεται µου το 
ουσ εξαισια παρ′ αυτου13φοβοι δε και ηχω νυκτερινη επιπιπτων φοβοσ επ′ ανθρωπουσ14φρικη δε µοι 
συνηντησεν και τροµοσ και µεγαλωσ µου τα οστα συνεσεισεν15και πνευµα επι προσωπον µου επηλθεν 
εφριξαν δε µου τριχεσ και σαρκεσ16ανεστην και ουκ επεγνων ειδον και ουκ ην µορφη προ οφθαλµων µου αλλ′ 
η αυραν και φωνην ηκουον17τι γαρ µη καθαροσ εσται βροτοσ εναντιον κυριου η απο των εργων αυτου 
αµεµπτοσ ανηρ18ει κατα παιδων αυτου ου πιστευει κατα δε αγγελων αυτου σκολιον τι επενοησεν19τουσ δε 
κατοικουντασ οικιασ πηλινασ εξ ων και αυτοι εκ του αυτου πηλου εσµεν επαισεν αυτουσ σητοσ τροπον20και 
απο πρωιθεν εωσ εσπερασ ουκετι εισιν παρα το µη δυνασθαι αυτουσ εαυτοισ βοηθησαι 
απωλοντο21ενεφυσησεν γαρ αυτοισ και εξηρανθησαν απωλοντο παρα το µη εχειν αυτουσ σοφιαν 

Chapter 5
1επικαλεσαι δε ει τισ σοι υπακουσεται η ει τινα αγγελων αγιων οψη2και γαρ αφρονα αναιρει οργη 
πεπλανηµενον δε θανατοι ζηλοσ3εγω δε εωρακα αφρονασ ριζαν βαλλοντασ αλλ′ ευθεωσ εβρωθη αυτων η 
διαιτα4πορρω γενοιντο οι υιοι αυτων απο σωτηριασ κολαβρισθειησαν δε επι θυραισ ησσονων και ουκ εσται ο 
εξαιρουµενοσ5α γαρ εκεινοι συνηγαγον δικαιοι εδονται αυτοι δε εκ κακων ουκ εξαιρετοι εσονται 
εκσιφωνισθειη αυτων η ισχυσ6ου γαρ µη εξελθη εκ τησ γησ κοποσ ουδε εξ ορεων αναβλαστησει πονοσ7αλλα 
ανθρωποσ γενναται κοπω νεοσσοι δε γυποσ τα υψηλα πετονται8ου µην δε αλλα εγω δεηθησοµαι κυριου 
κυριον δε τον παντων δεσποτην επικαλεσοµαι9τον ποιουντα µεγαλα και ανεξιχνιαστα ενδοξα τε και εξαισια 
ων ουκ εστιν αριθµοσ10τον διδοντα υετον επι την γην αποστελλοντα υδωρ επι την υπ′ ουρανον11τον ποιουντα 
ταπεινουσ εισ υψοσ και απολωλοτασ εξεγειροντα12διαλλασσοντα βουλασ πανουργων και ου µη ποιησουσιν 
αι χειρεσ αυτων αληθεσ13ο καταλαµβανων σοφουσ εν τη φρονησει βουλην δε πολυπλοκων 
εξεστησεν14ηµερασ συναντησεται αυτοισ σκοτοσ το δε µεσηµβρινον ψηλαφησαισαν ισα νυκτι15απολοιντο δε 
εν πολεµω αδυνατοσ δε εξελθοι εκ χειροσ δυναστου16ειη δε αδυνατω ελπισ αδικου δε στοµα 
εµφραχθειη17µακαριοσ δε ανθρωποσ ον ηλεγξεν ο κυριοσ νουθετηµα δε παντοκρατοροσ µη 
απαναινου18αυτοσ γαρ αλγειν ποιει και παλιν αποκαθιστησιν επαισεν και αι χειρεσ αυτου ιασαντο19εξακισ 
εξ αναγκων σε εξελειται εν δε τω εβδοµω ου µη αψηται σου κακον20εν λιµω ρυσεται σε εκ θανατου εν πολεµω 
δε εκ χειροσ σιδηρου λυσει σε21απο µαστιγοσ γλωσσησ σε κρυψει και ου µη φοβηθησ απο κακων 
ερχοµενων22αδικων και ανοµων καταγελαση απο δε θηριων αγριων ου µη φοβηθησ23θηρεσ γαρ αγριοι 
ειρηνευσουσιν σοι24ειτα γνωση οτι ειρηνευσει σου ο οικοσ η δε διαιτα τησ σκηνησ σου ου µη αµαρτη25γνωση 
δε οτι πολυ το σπερµα σου τα δε τεκνα σου εσται ωσπερ το παµβοτανον του αγρου26ελευση δε εν ταφω ωσπερ 
σιτοσ ωριµοσ κατα καιρον θεριζοµενοσ η ωσπερ θιµωνια αλωνοσ καθ′ ωραν συγκοµισθεισα27ιδου ταυτα 
ουτωσ εξιχνιασαµεν ταυτα εστιν α ακηκοαµεν συ δε γνωθι σεαυτω ει τι επραξασ 

Chapter 6
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2ει γαρ τισ ιστων στησαι µου την οργην τασ δε οδυνασ µου αραι εν ζυγω 
οµοθυµαδον3και δη αµµου παραλιασ βαρυτερα εσται αλλ′ ωσ εοικεν τα ρηµατα µου εστιν φαυλα4βελη γαρ 
κυριου εν τω σωµατι µου εστιν ων ο θυµοσ αυτων εκπινει µου το αιµα οταν αρξωµαι λαλειν κεντουσι µε5τι 
γαρ µη δια κενησ κεκραξεται ονοσ αγριοσ αλλ′ η τα σιτα ζητων ει δε και ρηξει φωνην βουσ επι φατνησ εχων 
τα βρωµατα6ει βρωθησεται αρτοσ ανευ αλοσ ει δε και εστιν γευµα εν ρηµασιν κενοισ7ου δυναται γαρ 
παυσασθαι µου η ψυχη βροµον γαρ ορω τα σιτα µου ωσπερ οσµην λεοντοσ8ει γαρ δωη και ελθοι µου η 
αιτησισ και την ελπιδα µου δωη ο κυριοσ9αρξαµενοσ ο κυριοσ τρωσατω µε εισ τελοσ δε µη µε ανελετω10ειη δε 
µου πολισ ταφοσ εφ′ ησ επι τειχεων ηλλοµην επ′ αυτησ ου µη φεισωµαι ου γαρ εψευσαµην ρηµατα αγια θεου 
µου11τισ γαρ µου η ισχυσ οτι υποµενω η τισ µου ο χρονοσ οτι ανεχεται µου η ψυχη12µη ισχυσ λιθων η ισχυσ 
µου η αι σαρκεσ µου εισιν χαλκειαι13η ουκ επ′ αυτω επεποιθειν βοηθεια δε απ′ εµου απεστιν14απειπατο µε 
ελεοσ επισκοπη δε κυριου υπερειδεν µε15ου προσειδον µε οι εγγυτατοι µου ωσπερ χειµαρρουσ εκλειπων η 
ωσπερ κυµα παρηλθον µε16οιτινεσ µε διευλαβουντο νυν επιπεπτωκασιν µοι ωσπερ χιων η κρυσταλλοσ 
πεπηγωσ17καθωσ τακεισα θερµησ γενοµενησ ουκ επεγνωσθη οπερ ην18ουτωσ καγω κατελειφθην υπο παντων 
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απωλοµην δε και εξοικοσ εγενοµην19ιδετε οδουσ θαιµανων ατραπουσ σαβων οι διορωντεσ20και αισχυνην 
οφειλησουσιν οι επι πολεσιν και χρηµασιν πεποιθοτεσ21αταρ δε και υµεισ επεβητε µοι ανελεηµονωσ ωστε 
ιδοντεσ το εµον τραυµα φοβηθητε22τι γαρ µη τι υµασ ητησα η τησ παρ′ υµων ισχυοσ επιδεοµαι23ωστε σωσαι 
µε εξ εχθρων η εκ χειροσ δυναστων ρυσασθαι µε24διδαξατε µε εγω δε κωφευσω ει τι πεπλανηµαι φρασατε 
µοι25αλλ′ ωσ εοικεν φαυλα αληθινου ρηµατα ου γαρ παρ′ υµων ισχυν αιτουµαι26ουδε ο ελεγχοσ υµων 
ρηµασιν µε παυσει ουδε γαρ υµων φθεγµα ρηµατοσ ανεξοµαι27πλην οτι επ′ ορφανω επιπιπτετε εναλλεσθε δε 
επι φιλω υµων28νυνι δε εισβλεψασ εισ προσωπα υµων ου ψευσοµαι29καθισατε δη και µη ειη αδικον και παλιν 
τω δικαιω συνερχεσθε30ου γαρ εστιν εν γλωσση µου αδικον η ο λαρυγξ µου ουχι συνεσιν µελετα 

Chapter 7
1ποτερον ουχι πειρατηριον εστιν ο βιοσ ανθρωπου επι τησ γησ και ωσπερ µισθιου αυθηµερινου η ζωη 
αυτου2η ωσπερ θεραπων δεδοικωσ τον κυριον αυτου και τετευχωσ σκιασ η ωσπερ µισθωτοσ αναµενων τον 
µισθον αυτου3ουτωσ καγω υπεµεινα µηνασ κενουσ νυκτεσ δε οδυνων δεδοµεναι µοι εισιν4εαν κοιµηθω λεγω 
ποτε ηµερα ωσ δ′ αν αναστω παλιν ποτε εσπερα πληρησ δε γινοµαι οδυνων απο εσπερασ εωσ πρωι5φυρεται δε 
µου το σωµα εν σαπρια σκωληκων τηκω δε βωλακασ γησ απο ιχωροσ ξυων6ο δε βιοσ µου εστιν ελαφροτεροσ 
λαλιασ απολωλεν δε εν κενη ελπιδι7µνησθητι ουν οτι πνευµα µου η ζωη και ουκετι επανελευσεται ο 
οφθαλµοσ µου ιδειν αγαθον8ου περιβλεψεται µε οφθαλµοσ ορωντοσ µε οι οφθαλµοι σου εν εµοι και ουκετι 
ειµι9ωσπερ νεφοσ αποκαθαρθεν απ′ ουρανου εαν γαρ ανθρωποσ καταβη εισ αδην ουκετι µη αναβη10ουδ′ ου 
µη επιστρεψη ετι εισ τον ιδιον οικον ουδε µη επιγνω αυτον ετι ο τοποσ αυτου11αταρ ουν ουδε εγω φεισοµαι τω 
στοµατι µου λαλησω εν αναγκη ων ανοιξω πικριαν ψυχησ µου συνεχοµενοσ12ποτερον θαλασσα ειµι η 
δρακων οτι κατεταξασ επ′ εµε φυλακην13ειπα οτι παρακαλεσει µε η κλινη µου ανοισω δε προσ εµαυτον ιδια 
λογον τη κοιτη µου14εκφοβεισ µε ενυπνιοισ και εν οραµασιν µε καταπλησσεισ15απαλλαξεισ απο πνευµατοσ 
µου την ψυχην µου απο δε θανατου τα οστα µου16ου γαρ εισ τον αιωνα ζησοµαι ινα µακροθυµησω αποστα 
απ′ εµου κενοσ γαρ µου ο βιοσ17τι γαρ εστιν ανθρωποσ οτι εµεγαλυνασ αυτον η οτι προσεχεισ τον νουν εισ 
αυτον18η επισκοπην αυτου ποιηση εωσ το πρωι και εισ αναπαυσιν αυτον κρινεισ19εωσ τινοσ ουκ εασ µε ουδε 
προι+η µε εωσ αν καταπιω τον πτυελον µου εν οδυνη20ει εγω ηµαρτον τι δυναµαι σοι πραξαι ο επισταµενοσ 
τον νουν των ανθρωπων δια τι εθου µε κατεντευκτην σου ειµι δε επι σοι φορτιον21και δια τι ουκ εποιησω τησ 
ανοµιασ µου ληθην και καθαρισµον τησ αµαρτιασ µου νυνι δε εισ γην απελευσοµαι ορθριζων δε ουκετι ειµι 

Chapter 8
1υπολαβων δε βαλδαδ ο σαυχιτησ λεγει2µεχρι τινοσ λαλησεισ ταυτα πνευµα πολυρηµον του στοµατοσ 
σου3µη ο κυριοσ αδικησει κρινων η ο τα παντα ποιησασ ταραξει το δικαιον4ει οι υιοι σου ηµαρτον εναντιον 
αυτου απεστειλεν εν χειρι ανοµιασ αυτων5συ δε ορθριζε προσ κυριον παντοκρατορα δεοµενοσ6ει καθαροσ ει 
και αληθινοσ δεησεωσ επακουσεται σου αποκαταστησει δε σοι διαιταν δικαιοσυνησ7εσται ουν τα µεν πρωτα 
σου ολιγα τα δε εσχατα σου αµυθητα8επερωτησον γαρ γενεαν πρωτην εξιχνιασον δε κατα γενοσ 
πατερων9χθιζοι γαρ εσµεν και ουκ οιδαµεν σκια γαρ εστιν ηµων επι τησ γησ ο βιοσ10η ουχ ουτοι σε 
διδαξουσιν και αναγγελουσιν και εκ καρδιασ εξαξουσιν ρηµατα11µη θαλλει παπυροσ ανευ υδατοσ η 
υψωθησεται βουτοµον ανευ ποτου12ετι ον επι ριζησ και ου µη θερισθη προ του πιειν πασα βοτανη ουχι 
ξηραινεται13ουτωσ τοινυν εσται τα εσχατα παντων των επιλανθανοµενων του κυριου ελπισ γαρ ασεβουσ 
απολειται14αοικητοσ γαρ αυτου εσται ο οικοσ αραχνη δε αυτου αποβησεται η σκηνη15εαν υπερειση την 
οικιαν αυτου ου µη στη επιλαβοµενου δε αυτου ου µη υποµεινη16υγροσ γαρ εστιν υπο ηλιου και εκ σαπριασ 
αυτου ο ραδαµνοσ αυτου εξελευσεται17επι συναγωγην λιθων κοιµαται εν δε µεσω χαλικων ζησεται18εαν 
καταπιη ο τοποσ ψευσεται αυτον ουχ εορακασ τοιαυτα19οτι καταστροφη ασεβουσ τοιαυτη εκ δε γησ αλλον 
αναβλαστησει20ο γαρ κυριοσ ου µη αποποιησηται τον ακακον παν δε δωρον ασεβουσ ου δεξεται21αληθινων 
δε στοµα εµπλησει γελωτοσ τα δε χειλη αυτων εξοµολογησεωσ22οι δε εχθροι αυτων ενδυσονται αισχυνην 
διαιτα δε ασεβουσ ουκ εσται 

Chapter 9
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2επ′ αληθειασ οιδα οτι ουτωσ εστιν πωσ γαρ εσται δικαιοσ βροτοσ παρα κυριω3εαν 
γαρ βουληται κριθηναι αυτω ου µη υπακουση αυτω ινα µη αντειπη προσ ενα λογον αυτου εκ χιλιων4σοφοσ 
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γαρ εστιν διανοια κραταιοσ τε και µεγασ τισ σκληροσ γενοµενοσ εναντιον αυτου υπεµεινεν5ο παλαιων ορη 
και ουκ οιδασιν ο καταστρεφων αυτα οργη6ο σειων την υπ′ ουρανον εκ θεµελιων οι δε στυλοι αυτησ 
σαλευονται7ο λεγων τω ηλιω και ουκ ανατελλει κατα δε αστρων κατασφραγιζει8ο τανυσασ τον ουρανον 
µονοσ και περιπατων ωσ επ′ εδαφουσ επι θαλασσησ9ο ποιων πλειαδα και εσπερον και αρκτουρον και ταµιεια 
νοτου10ο ποιων µεγαλα και ανεξιχνιαστα ενδοξα τε και εξαισια ων ουκ εστιν αριθµοσ11εαν υπερβη µε ου µη 
ιδω και εαν παρελθη µε ουδ′ ωσ εγνων12εαν απαλλαξη τισ αποστρεψει η τισ ερει αυτω τι εποιησασ13αυτοσ 
γαρ απεστραπται οργην υπ′ αυτου εκαµφθησαν κητη τα υπ′ ουρανον14εαν δε µου υπακουσηται η διακρινει τα 
ρηµατα µου15εαν τε γαρ ω δικαιοσ ουκ εισακουσεται µου του κριµατοσ αυτου δεηθησοµαι16εαν τε καλεσω 
και υπακουση ου πιστευω οτι εισακηκοεν µου17µη γνοφω µε εκτριψη πολλα δε µου τα συντριµµατα πεποιηκεν 
δια κενησ18ουκ εα γαρ µε αναπνευσαι ενεπλησεν δε µε πικριασ19οτι µεν γαρ ισχυι κρατει τισ ουν κριµατι 
αυτου αντιστησεται20εαν γαρ ω δικαιοσ το στοµα µου ασεβησει εαν τε ω αµεµπτοσ σκολιοσ 
αποβησοµαι21ειτε γαρ ησεβησα ουκ οιδα τη ψυχη πλην οτι αφαιρειται µου η ζωη22διο ειπον µεγαν και 
δυναστην απολλυει οργη23οτι φαυλοι εν θανατω εξαισιω αλλα δικαιοι καταγελωνται24παραδεδονται γαρ εισ 
χειρασ ασεβουσ προσωπα κριτων αυτησ συγκαλυπτει ει δε µη αυτοσ τισ εστιν25ο δε βιοσ µου εστιν 
ελαφροτεροσ δροµεωσ απεδρασαν και ουκ ειδοσαν26η και εστιν ναυσιν ιχνοσ οδου η αετου πετοµενου 
ζητουντοσ βοραν27εαν τε γαρ ειπω επιλησοµαι λαλων συγκυψασ τω προσωπω στεναξω28σειοµαι πασιν τοισ 
µελεσιν οιδα γαρ οτι ουκ αθωον µε εασεισ29επειδη δε ειµι ασεβησ δια τι ουκ απεθανον30εαν γαρ απολουσωµαι 
χιονι και αποκαθαρωµαι χερσιν καθαραισ31ικανωσ εν ρυπω µε εβαψασ εβδελυξατο δε µε η στολη32ου γαρ ει 
ανθρωποσ κατ′ εµε ω αντικρινουµαι ινα ελθωµεν οµοθυµαδον εισ κρισιν33ειθε ην ο µεσιτησ ηµων και ελεγχων 
και διακουων ανα µεσον αµφοτερων34απαλλαξατω απ′ εµου την ραβδον ο δε φοβοσ αυτου µη µε 
στροβειτω35και ου µη φοβηθω αλλα λαλησω ου γαρ ουτω συνεπισταµαι 

Chapter 10
1καµνων τη ψυχη µου στενων επαφησω επ′ αυτον τα ρηµατα µου λαλησω πικρια ψυχησ µου συνεχοµενοσ2και 
ερω προσ κυριον µη µε ασεβειν διδασκε και δια τι µε ουτωσ εκρινασ3η καλον σοι εαν αδικησω οτι απειπω 
εργα χειρων σου βουλη δε ασεβων προσεσχεσ4η ωσπερ βροτοσ ορα καθορασ η καθωσ ορα ανθρωποσ βλεψη5η 
ο βιοσ σου ανθρωπινοσ εστιν η τα ετη σου ανδροσ6οτι ανεζητησασ την ανοµιαν µου και τασ αµαρτιασ µου 
εξιχνιασασ7οιδασ γαρ οτι ουκ ησεβησα αλλα τισ εστιν ο εκ των χειρων σου εξαιρουµενοσ8αι χειρεσ σου 
επλασαν µε και εποιησαν µε µετα ταυτα µεταβαλων µε επαισασ9µνησθητι οτι πηλον µε επλασασ εισ δε γην µε 
παλιν αποστρεφεισ10η ουχ ωσπερ γαλα µε ηµελξασ ετυρωσασ δε µε ισα τυρω11δερµα και κρεασ µε ενεδυσασ 
οστεοισ δε και νευροισ µε ενειρασ12ζωην δε και ελεοσ εθου παρ′ εµοι η δε επισκοπη σου εφυλαξεν µου το 
πνευµα13ταυτα εχων εν σεαυτω οιδα οτι παντα δυνασαι αδυνατει δε σοι ουθεν14εαν τε γαρ αµαρτω φυλασσεισ 
µε απο δε ανοµιασ ουκ αθωον µε πεποιηκασ15εαν τε γαρ ασεβησ ω οιµµοι εαν τε ω δικαιοσ ου δυναµαι 
ανακυψαι πληρησ γαρ ατιµιασ ειµι16αγρευοµαι γαρ ωσπερ λεων εισ σφαγην παλιν δε µεταβαλων δεινωσ µε 
ολεκεισ17επανακαινιζων επ′ εµε την ετασιν µου οργη δε µεγαλη µοι εχρησω επηγαγεσ δε επ′ εµε 
πειρατηρια18ινα τι ουν εκ κοιλιασ µε εξηγαγεσ και ουκ απεθανον οφθαλµοσ δε µε ουκ ειδεν19και ωσπερ ουκ 
ων εγενοµην δια τι γαρ εκ γαστροσ εισ µνηµα ουκ απηλλαγην20η ουκ ολιγοσ εστιν ο χρονοσ του βιου µου 
εασον µε αναπαυσασθαι µικρον21προ του µε πορευθηναι οθεν ουκ αναστρεψω εισ γην σκοτεινην και 
γνοφεραν22εισ γην σκοτουσ αιωνιου ου ουκ εστιν φεγγοσ ουδε οραν ζωην βροτων 

Chapter 11
1υπολαβων δε σωφαρ ο µιναιοσ λεγει2ο τα πολλα λεγων και αντακουσεται η και ο ευλαλοσ οιεται ειναι 
δικαιοσ ευλογηµενοσ γεννητοσ γυναικοσ ολιγοβιοσ3µη πολυσ εν ρηµασιν γινου ου γαρ εστιν ο 
αντικρινοµενοσ σοι4µη γαρ λεγε οτι καθαροσ ειµι τοισ εργοισ και αµεµπτοσ εναντιον αυτου5αλλα πωσ αν ο 
κυριοσ λαλησαι προσ σε και ανοιξει χειλη αυτου µετα σου6ειτα αναγγελει σοι δυναµιν σοφιασ οτι διπλουσ 
εσται των κατα σε και τοτε γνωση οτι αξια σοι απεβη απο κυριου ων ηµαρτηκασ7η ιχνοσ κυριου ευρησεισ η 
εισ τα εσχατα αφικου α εποιησεν ο παντοκρατωρ8υψηλοσ ο ουρανοσ και τι ποιησεισ βαθυτερα δε των εν 
αδου τι οιδασ9η µακροτερα µετρου γησ η ευρουσ θαλασσησ10εαν δε καταστρεψη τα παντα τισ ερει αυτω τι 
εποιησασ11αυτοσ γαρ οιδεν εργα ανοµων ιδων δε ατοπα ου παροψεται12ανθρωποσ δε αλλωσ νηχεται λογοισ 
βροτοσ δε γεννητοσ γυναικοσ ισα ονω ερηµιτη13ει γαρ συ καθαραν εθου την καρδιαν σου υπτιαζεισ δε χειρασ 
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προσ αυτον14ει ανοµον τι εστιν εν χερσιν σου πορρω ποιησον αυτο απο σου αδικια δε εν διαιτη σου µη 
αυλισθητω15ουτωσ γαρ αναλαµψει σου το προσωπον ωσπερ υδωρ καθαρον εκδυση δε ρυπον και ου µη 
φοβηθησ16και τον κοπον επιληση ωσπερ κυµα παρελθον και ου πτοηθηση17η δε ευχη σου ωσπερ εωσφοροσ εκ 
δε µεσηµβριασ ανατελει σοι ζωη18πεποιθωσ τε εση οτι εστιν σοι ελπισ εκ δε µεριµνησ και φροντιδοσ 
αναφανειται σοι ειρηνη19ησυχασεισ γαρ και ουκ εσται ο πολεµων σε µεταβαλοµενοι δε πολλοι σου 
δεηθησονται20σωτηρια δε αυτουσ απολειψει η γαρ ελπισ αυτων απωλεια οφθαλµοι δε ασεβων τακησονται 

Chapter 12
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2ειτα υµεισ εστε ανθρωποι η µεθ′ υµων τελευτησει σοφια3καµοι µεν καρδια καθ′ υµασ 
εστιν4δικαιοσ γαρ ανηρ και αµεµπτοσ εγενηθη εισ χλευασµα5εισ χρονον γαρ τακτον ητοιµαστο πεσειν υπο 
αλλουσ οικουσ τε αυτου εκπορθεισθαι υπο ανοµων6ου µην δε αλλα µηδεισ πεποιθετω πονηροσ ων αθωοσ 
εσεσθαι οσοι παροργιζουσιν τον κυριον ωσ ουχι και ετασισ αυτων εσται7αλλα δη επερωτησον τετραποδα εαν 
σοι ειπωσιν πετεινα δε ουρανου εαν σοι απαγγειλωσιν8εκδιηγησαι δε γη εαν σοι φραση και εξηγησονται σοι οι 
ιχθυεσ τησ θαλασσησ9τισ ουκ εγνω εν πασι τουτοισ οτι χειρ κυριου εποιησεν ταυτα10ει µη εν χειρι αυτου 
ψυχη παντων των ζωντων και πνευµα παντοσ ανθρωπου11ουσ µεν γαρ ρηµατα διακρινει λαρυγξ δε σιτα 
γευεται12εν πολλω χρονω σοφια εν δε πολλω βιω επιστηµη13παρ′ αυτω σοφια και δυναµισ αυτω βουλη και 
συνεσισ14εαν καταβαλη τισ οικοδοµησει εαν κλειση κατα ανθρωπων τισ ανοιξει15εαν κωλυση το ωδωρ 
ξηρανει την γην εαν δε επαφη απωλεσεν αυτην καταστρεψασ16παρ′ αυτω κρατοσ και ισχυσ αυτω επιστηµη 
και συνεσισ17διαγων βουλευτασ αιχµαλωτουσ κριτασ δε γησ εξεστησεν18καθιζανων βασιλεισ επι θρονουσ 
και περιεδησεν ζωνη οσφυασ αυτων19εξαποστελλων ιερεισ αιχµαλωτουσ δυναστασ δε γησ 
κατεστρεψεν20διαλλασσων χειλη πιστων συνεσιν δε πρεσβυτερων εγνω21εκχεων ατιµιαν επ′ αρχοντασ 
ταπεινουσ δε ιασατο22ανακαλυπτων βαθεα εκ σκοτουσ εξηγαγεν δε εισ φωσ σκιαν θανατου23πλανων εθνη και 
απολλυων αυτα καταστρωννυων εθνη και καθοδηγων αυτα24διαλλασσων καρδιασ αρχοντων γησ επλανησεν 
δε αυτουσ οδω η ουκ ηδεισαν25ψηλαφησαισαν σκοτοσ και µη φωσ πλανηθειησαν δε ωσπερ ο µεθυων 

Chapter 13
1ιδου ταυτα εωρακεν µου ο οφθαλµοσ και ακηκοεν µου το ουσ2και οιδα οσα και υµεισ επιστασθε και ουκ 
ασυνετωτεροσ ειµι υµων3ου µην δε αλλ′ εγω προσ κυριον λαλησω ελεγξω δε εναντιον αυτου εαν 
βουληται4υµεισ δε εστε ιατροι αδικοι και ιαται κακων παντεσ5ειη δε υµιν κωφευσαι και αποβησεται υµιν εισ 
σοφιαν6ακουσατε ελεγχον στοµατοσ µου κρισιν δε χειλεων µου προσεχετε7ποτερον ουκ εναντι κυριου λαλειτε 
εναντι δε αυτου φθεγγεσθε δολον8η υποστελεισθε υµεισ δε αυτοι κριται γενεσθε9καλον γε εαν εξιχνιαση υµασ 
ει γαρ τα παντα ποιουντεσ προστεθησεσθε αυτω10ουθεν ηττον ελεγξει υµασ ει δε και κρυφη προσωπα 
θαυµασετε11ποτερον ουχι δεινα αυτου στροβησει υµασ φοβοσ δε παρ′ αυτου επιπεσειται υµιν12αποβησεται δε 
υµων το αγαυριαµα ισα σποδω το δε σωµα πηλινον13κωφευσατε ινα λαλησω και αναπαυσωµαι 
θυµου14αναλαβων τασ σαρκασ µου τοισ οδουσιν ψυχην δε µου θησω εν χειρι15εαν µε χειρωσηται ο δυναστησ 
επει και ηρκται η µην λαλησω και ελεγξω εναντιον αυτου16και τουτο µοι αποβησεται εισ σωτηριαν ου γαρ 
εναντιον αυτου δολοσ εισελευσεται17ακουσατε ακουσατε τα ρηµατα µου αναγγελω γαρ υµων 
ακουοντων18ιδου εγω εγγυσ ειµι του κριµατοσ µου οιδα εγω οτι δικαιοσ αναφανουµαι19τισ γαρ εστιν ο 
κριθησοµενοσ µοι οτι νυν κωφευσω και εκλειψω20δυειν δε µοι χρηση τοτε απο του προσωπου σου ου 
κρυβησοµαι21την χειρα απ′ εµου απεχου και ο φοβοσ σου µη µε καταπλησσετω22ειτα καλεσεισ εγω δε σοι 
υπακουσοµαι η λαλησεισ εγω δε σοι δωσω ανταποκρισιν23ποσαι εισιν αι αµαρτιαι µου και αι ανοµιαι µου 
διδαξον µε τινεσ εισιν24δια τι απ′ εµου κρυπτη ηγησαι δε µε υπεναντιον σοι25η ωσ φυλλον κινουµενον υπο 
ανεµου ευλαβηθηση η ωσ χορτω φεροµενω υπο πνευµατοσ αντικεισαι µοι26οτι κατεγραψασ κατ′ εµου κακα 
περιεθηκασ δε µοι νεοτητοσ αµαρτιασ27εθου δε µου τον ποδα εν κωλυµατι εφυλαξασ δε µου παντα τα εργα εισ 
δε ριζασ των ποδων µου αφικου28ο παλαιουται ισα ασκω η ωσπερ ιµατιον σητοβρωτον 

Chapter 14
1βροτοσ γαρ γεννητοσ γυναικοσ ολιγοβιοσ και πληρησ οργησ2η ωσπερ ανθοσ ανθησαν εξεπεσεν απεδρα δε 
ωσπερ σκια και ου µη στη3ουχι και τουτου λογον εποιησω και τουτον εποιησασ εισελθειν εν κριµατι ενωπιον 
σου4τισ γαρ καθαροσ εσται απο ρυπου αλλ′ ουθεισ5εαν και µια ηµερα ο βιοσ αυτου επι τησ γησ αριθµητοι δε 
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µηνεσ αυτου παρα σοι εισ χρονον εθου και ου µη υπερβη6αποστα απ′ αυτου ινα ησυχαση και ευδοκηση τον 
βιον ωσπερ ο µισθωτοσ7εστιν γαρ δενδρω ελπισ εαν γαρ εκκοπη ετι επανθησει και ο ραδαµνοσ αυτου ου µη 
εκλιπη8εαν γαρ γηραση εν γη η ριζα αυτου εν δε πετρα τελευτηση το στελεχοσ αυτου9απο οσµησ υδατοσ 
ανθησει ποιησει δε θερισµον ωσπερ νεοφυτον10ανηρ δε τελευτησασ ωχετο πεσων δε βροτοσ ουκετι 
εστιν11χρονω γαρ σπανιζεται θαλασσα ποταµοσ δε ερηµωθεισ εξηρανθη12ανθρωποσ δε κοιµηθεισ ου µη 
αναστη εωσ αν ο ουρανοσ ου µη συρραφη και ουκ εξυπνισθησονται εξ υπνου αυτων13ει γαρ οφελον εν αδη µε 
εφυλαξασ εκρυψασ δε µε εωσ αν παυσηται σου η οργη και ταξη µοι χρονον εν ω µνειαν µου ποιηση14εαν γαρ 
αποθανη ανθρωποσ ζησεται συντελεσασ ηµερασ του βιου αυτου υποµενω εωσ αν παλιν γενωµαι15ειτα 
καλεσεισ εγω δε σοι υπακουσοµαι τα δε εργα των χειρων σου µη αποποιου16ηριθµησασ δε µου τα 
επιτηδευµατα και ου µη παρελθη σε ουδεν των αµαρτιων µου17εσφραγισασ δε µου τασ ανοµιασ εν βαλλαντιω 
επεσηµηνω δε ει τι ακων παρεβην18και πλην οροσ πιπτον διαπεσειται και πετρα παλαιωθησεται εκ του τοπου 
αυτησ19λιθουσ ελεαναν υδατα και κατεκλυσεν υδατα υπτια του χωµατοσ τησ γησ και υποµονην ανθρωπου 
απωλεσασ20ωσασ αυτον εισ τελοσ και ωχετο επεστησασ αυτω το προσωπον και εξαπεστειλασ21πολλων δε 
γενοµενων των υιων αυτου ουκ οιδεν εαν δε ολιγοι γενωνται ουκ επισταται22αλλ′ η αι σαρκεσ αυτου ηλγησαν 
η δε ψυχη αυτου επενθησεν 

Chapter 15
1υπολαβων δε ελιφασ ο θαιµανιτησ λεγει2ποτερον σοφοσ αποκρισιν δωσει συνεσεωσ πνευµατοσ και 
ενεπλησεν πονον γαστροσ3ελεγχων εν ρηµασιν οισ ου δει εν λογοισ οισ ουδεν οφελοσ4ου και συ απεποιησω 
φοβον συνετελεσω δε ρηµατα τοιαυτα εναντι του κυριου5ενοχοσ ει ρηµασιν στοµατοσ σου ουδε διεκρινασ 
ρηµατα δυναστων6ελεγξαι σε το σον στοµα και µη εγω τα δε χειλη σου καταµαρτυρησουσιν σου7τι γαρ µη 
πρωτοσ ανθρωπων εγενηθησ η προ θινων επαγησ8η συνταγµα κυριου ακηκοασ εισ δε σε αφικετο σοφια9τι γαρ 
οιδασ ο ουκ οιδαµεν η τι συνιεισ ο ουχι και ηµεισ10και γε πρεσβυτησ και γε παλαιοσ εν ηµιν βαρυτεροσ του 
πατροσ σου ηµεραισ11ολιγα ων ηµαρτηκασ µεµαστιγωσαι µεγαλωσ υπερβαλλοντωσ λελαληκασ12τι 
ετολµησεν η καρδια σου η τι επηνεγκαν οι οφθαλµοι σου13οτι θυµον ερρηξασ εναντι κυριου εξηγαγεσ δε εκ 
στοµατοσ ρηµατα τοιαυτα14τισ γαρ ων βροτοσ οτι εσται αµεµπτοσ η ωσ εσοµενοσ δικαιοσ γεννητοσ 
γυναικοσ15ει κατα αγιων ου πιστευει ουρανοσ δε ου καθαροσ εναντιον αυτου16εα δε εβδελυγµενοσ και 
ακαθαρτοσ ανηρ πινων αδικιασ ισα ποτω17αναγγελω δε σοι ακουε µου α δη εωρακα αναγγελω σοι18α σοφοι 
ερουσιν και ουκ εκρυψαν πατερασ αυτων19αυτοισ µονοισ εδοθη η γη και ουκ επηλθεν αλλογενησ επ′ 
αυτουσ20πασ ο βιοσ ασεβουσ εν φροντιδι ετη δε αριθµητα δεδοµενα δυναστη21ο δε φοβοσ αυτου εν ωσιν 
αυτου οταν δοκη ηδη ειρηνευειν ηξει αυτου η καταστροφη22µη πιστευετω αποστραφηναι απο σκοτουσ 
εντεταλται γαρ ηδη εισ χειρασ σιδηρου23κατατετακται δε εισ σιτα γυψιν οιδεν δε εν εαυτω οτι µενει εισ πτωµα 
ηµερα δε αυτον σκοτεινη στροβησει24αναγκη δε και θλιψισ αυτον καθεξει ωσπερ στρατηγοσ πρωτοστατησ 
πιπτων25οτι ηρκεν χειρασ εναντιον του κυριου εναντι δε κυριου παντοκρατοροσ ετραχηλιασεν26εδραµεν δε 
εναντιον αυτου υβρει εν παχει νωτου ασπιδοσ αυτου27οτι εκαλυψεν το προσωπον αυτου εν στεατι αυτου και 
εποιησεν περιστοµιον επι των µηριων28αυλισθειη δε πολεισ ερηµουσ εισελθοι δε εισ οικουσ αοικητουσ α δε 
εκεινοι ητοιµασαν αλλοι αποισονται29ουτε µη πλουτισθη ουτε µη µεινη αυτου τα υπαρχοντα ου µη βαλη επι 
την γην σκιαν30ουδε µη εκφυγη το σκοτοσ τον βλαστον αυτου µαραναι ανεµοσ εκπεσοι δε αυτου το 
ανθοσ31µη πιστευετω οτι υποµενει κενα γαρ αποβησεται αυτω32η τοµη αυτου προ ωρασ φθαρησεται και ο 
ραδαµνοσ αυτου ου µη πυκαση33τρυγηθειη δε ωσπερ οµφαξ προ ωρασ εκπεσοι δε ωσ ανθοσ 
ελαιασ34µαρτυριον γαρ ασεβουσ θανατοσ πυρ δε καυσει οικουσ δωροδεκτων35εν γαστρι δε ληµψεται οδυνασ 
αποβησεται δε αυτω κενα η δε κοιλια αυτου υποισει δολον 

Chapter 16
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2ακηκοα τοιαυτα πολλα παρακλητορεσ κακων παντεσ3τι γαρ µη ταξισ εστιν ρηµασιν 
πνευµατοσ η τι παρενοχλησει σοι οτι αποκρινη4καγω καθ′ υµασ λαλησω ει υπεκειτο γε η ψυχη υµων αντι τησ 
εµησ ειτ′ εναλουµαι υµιν ρηµασιν κινησω δε καθ′ υµων κεφαλην5ειη δε ισχυσ εν τω στοµατι µου κινησιν δε 
χειλεων ου φεισοµαι6εαν γαρ λαλησω ουκ αλγησω το τραυµα εαν δε και σιωπησω τι ελαττον τρωθησοµαι7νυν 
δε κατακοπον µε πεποιηκεν µωρον σεσηποτα8και επελαβου µου εισ µαρτυριον εγενηθη και ανεστη εν εµοι το 
ψευδοσ µου κατα προσωπον µου ανταπεκριθη9οργη χρησαµενοσ κατεβαλεν µε εβρυξεν επ′ εµε τουσ οδοντασ 
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βελη πειρατων αυτου επ′ εµοι επεσεν10ακισιν οφθαλµων ενηλατο οξει επαισεν µε εισ σιαγονα οµοθυµαδον δε 
κατεδραµον επ′ εµοι11παρεδωκεν γαρ µε ο κυριοσ εισ χειρασ αδικου επι δε ασεβεσιν ερριψεν µε12ειρηνευοντα 
διεσκεδασεν µε λαβων µε τησ κοµησ διετιλεν κατεστησεν µε ωσπερ σκοπον13εκυκλωσαν µε λογχαισ 
βαλλοντεσ εισ νεφρουσ µου ου φειδοµενοι εξεχεαν εισ την γην την χολην µου14κατεβαλον µε πτωµα επι 
πτωµατι εδραµον προσ µε δυναµενοι15σακκον ερραψα επι βυρσησ µου το δε σθενοσ µου εν γη εσβεσθη16η 
γαστηρ µου συγκεκαυται απο κλαυθµου επι δε βλεφαροισ µου σκια17αδικον δε ουδεν ην εν χερσιν µου ευχη δε 
µου καθαρα18γη µη επικαλυψησ εφ′ αιµατι τησ σαρκοσ µου µηδε ειη τοποσ τη κραυγη µου19και νυν ιδου εν 
ουρανοισ ο µαρτυσ µου ο δε συνιστωρ µου εν υψιστοισ20αφικοιτο µου η δεησισ προσ κυριον εναντι δε αυτου 
σταζοι µου ο οφθαλµοσ21ειη δε ελεγχοσ ανδρι εναντι κυριου και υιοσ ανθρωπου τω πλησιον αυτου22ετη δε 
αριθµητα ηκασιν οδω δε η ουκ επαναστραφησοµαι πορευσοµαι 

Chapter 17
1ολεκοµαι πνευµατι φεροµενοσ δεοµαι δε ταφησ και ου τυγχανω2λισσοµαι καµνων και τι ποιησασ3εκλεψαν δε 
µου τα υπαρχοντα αλλοτριοι τισ εστιν ουτοσ τη χειρι µου συνδεθητω4οτι καρδιαν αυτων εκρυψασ απο 
φρονησεωσ δια τουτο ου µη υψωσησ αυτουσ5τη µεριδι αναγγελει κακιασ οφθαλµοι δε µου εφ′ υιοισ 
ετακησαν6εθου δε µε θρυληµα εν εθνεσιν γελωσ δε αυτοισ απεβην7πεπωρωνται γαρ απο οργησ οι οφθαλµοι 
µου πεπολιορκηµαι µεγαλωσ υπο παντων8θαυµα εσχεν αληθινουσ επι τουτω δικαιοσ δε επι παρανοµω 
επανασταιη9σχοιη δε πιστοσ την εαυτου οδον καθαροσ δε χειρασ αναλαβοι θαρσοσ10ου µην δε αλλα παντεσ 
ερειδετε και δευτε δη ου γαρ ευρισκω εν υµιν αληθεσ11αι ηµεραι µου παρηλθον εν βροµω ερραγη δε τα αρθρα 
τησ καρδιασ µου12νυκτα εισ ηµεραν εθηκαν φωσ εγγυσ απο προσωπου σκοτουσ13εαν γαρ υποµεινω αδησ µου 
ο οικοσ εν δε γνοφω εστρωται µου η στρωµνη14θανατον επεκαλεσαµην πατερα µου ειναι µητερα δε µου και 
αδελφην σαπριαν15που ουν µου ετι εστιν η ελπισ η τα αγαθα µου οψοµαι16η µετ′ εµου εισ αδην καταβησονται 
η οµοθυµαδον επι χωµατοσ καταβησοµεθα 

Chapter 18
1υπολαβων δε βαλδαδ ο σαυχιτησ λεγει2µεχρι τινοσ ου παυση επισχεσ ινα και αυτοι λαλησωµεν3δια τι ωσπερ 
τετραποδα σεσιωπηκαµεν εναντιον σου4κεχρηται σοι οργη τι γαρ εαν συ αποθανησ αοικητοσ η υπ′ ουρανον η 
καταστραφησεται ορη εκ θεµελιων5και φωσ ασεβων σβεσθησεται και ουκ αποβησεται αυτων η φλοξ6το φωσ 
αυτου σκοτοσ εν διαιτη ο δε λυχνοσ επ′ αυτω σβεσθησεται7θηρευσαισαν ελαχιστοι τα υπαρχοντα αυτου 
σφαλαι δε αυτου η βουλη8εµβεβληται δε ο πουσ αυτου εν παγιδι εν δικτυω ελιχθειη9ελθοισαν δε επ′ αυτον 
παγιδεσ κατισχυσει επ′ αυτον διψωντασ10κεκρυπται εν τη γη σχοινιον αυτου και η συλληµψισ αυτου επι 
τριβων11κυκλω ολεσαισαν αυτον οδυναι πολλοι δε περι ποδασ αυτου ελθοισαν εν λιµω στενω12πτωµα δε αυτω 
ητοιµασται εξαισιον13βρωθειησαν αυτου κλωνεσ ποδων κατεδεται δε τα ωραια αυτου θανατοσ14εκραγειη δε 
εκ διαιτησ αυτου ιασισ σχοιη δε αυτον αναγκη αιτια βασιλικη15κατασκηνωσει εν τη σκηνη αυτου εν νυκτι 
αυτου κατασπαρησονται τα ευπρεπη αυτου θειω16υποκατωθεν αι ριζαι αυτου ξηρανθησονται και επανωθεν 
επιπεσειται θερισµοσ αυτου17το µνηµοσυνον αυτου απολοιτο εκ γησ και υπαρχει ονοµα αυτω επι προσωπον 
εξωτερω18απωσειεν αυτον εκ φωτοσ εισ σκοτοσ19ουκ εσται επιγνωστοσ εν λαω αυτου ουδε σεσωσµενοσ εν τη 
υπ′ ουρανον ο οικοσ αυτου αλλ′ εν τοισ αυτου ζησονται ετεροι20επ′ αυτω εστεναξαν εσχατοι πρωτουσ δε 
εσχεν θαυµα21ουτοι εισιν οικοι αδικων ουτοσ δε ο τοποσ των µη ειδοτων τον κυριον 

Chapter 19
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2εωσ τινοσ εγκοπον ποιησετε ψυχην µου και καθαιρειτε µε λογοισ3γνωτε µονον οτι ο 
κυριοσ εποιησε µε ουτωσ καταλαλειτε µου ουκ αισχυνοµενοι µε επικεισθε µοι4ναι δη επ′ αληθειασ εγω 
επλανηθην παρ′ εµοι δε αυλιζεται πλανοσ4λαλησαι ρηµα ο ουκ εδει τα δε ρηµατα µου πλαναται και ουκ επι 
καιρου5εα δε οτι επ′ εµοι µεγαλυνεσθε εναλλεσθε δε µοι ονειδει6γνωτε ουν οτι ο κυριοσ εστιν ο ταραξασ 
οχυρωµα δε αυτου επ′ εµε υψωσεν7ιδου γελω ονειδει και ου λαλησω κεκραξοµαι και ουδαµου κριµα8κυκλω 
περιωκοδοµηµαι και ου µη διαβω επι προσωπον µου σκοτοσ εθετο9την δε δοξαν απ′ εµου εξεδυσεν αφειλεν δε 
στεφανον απο κεφαλησ µου10διεσπασεν µε κυκλω και ωχοµην εξεκοψεν δε ωσπερ δενδρον την ελπιδα 
µου11δεινωσ δε µοι οργη εχρησατο ηγησατο δε µε ωσπερ εχθρον12οµοθυµαδον δε ηλθον τα πειρατηρια αυτου 
επ′ εµοι ταισ οδοισ µου εκυκλωσαν µε εγκαθετοι13απ′ εµου δε αδελφοι µου απεστησαν εγνωσαν αλλοτριουσ η 
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εµε φιλοι δε µου ανελεηµονεσ γεγονασιν14ου προσεποιησαντο µε οι εγγυτατοι µου και οι ειδοτεσ µου το ονοµα 
επελαθοντο µου15γειτονεσ οικιασ θεραπαιναι τε µου αλλογενησ ηµην εναντιον αυτων16θεραποντα µου 
εκαλεσα και ουχ υπηκουσεν στοµα δε µου εδεετο17και ικετευον την γυναικα µου προσεκαλουµην δε 
κολακευων υιουσ παλλακιδων µου18οι δε εισ τον αιωνα µε απεποιησαντο οταν αναστω κατ′ εµου 
λαλουσιν19εβδελυξαντο δε µε οι ειδοτεσ µε ουσ δη ηγαπηκειν επανεστησαν µοι20εν δερµατι µου εσαπησαν αι 
σαρκεσ µου τα δε οστα µου εν οδουσιν εχεται21ελεησατε µε ελεησατε µε ω φιλοι χειρ γαρ κυριου η αψαµενη 
µου εστιν22δια τι δε µε διωκετε ωσπερ και ο κυριοσ απο δε σαρκων µου ουκ εµπιπλασθε23τισ γαρ αν δωη 
γραφηναι τα ρηµατα µου τεθηναι δε αυτα εν βιβλιω εισ τον αιωνα24εν γραφειω σιδηρω και µολιβω η εν 
πετραισ εγγλυφηναι25οιδα γαρ οτι αεναοσ εστιν ο εκλυειν µε µελλων επι γησ26αναστησαι το δερµα µου το 
ανατλων ταυτα παρα γαρ κυριου ταυτα µοι συνετελεσθη27α εγω εµαυτω συνεπισταµαι α ο οφθαλµοσ µου 
εορακεν και ουκ αλλοσ παντα δε µοι συντετελεσται εν κολπω28ει δε και ερειτε τι ερουµεν εναντι αυτου και 
ριζαν λογου ευρησοµεν εν αυτω29ευλαβηθητε δη και υµεισ απο επικαλυµµατοσ θυµοσ γαρ επ′ ανοµουσ 
επελευσεται και τοτε γνωσονται που εστιν αυτων η υλη 

Chapter 20
1υπολαβων δε σωφαρ ο µιναιοσ λεγει2ουχ ουτωσ υπελαµβανον αντερειν σε ταυτα και ουχι συνιετε µαλλον η 
και εγω3παιδειαν εντροπησ µου ακουσοµαι και πνευµα εκ τησ συνεσεωσ αποκρινεται µοι4µη ταυτα εγνωσ 
απο του ετι αφ′ ου ετεθη ανθρωποσ επι τησ γησ5ευφροσυνη γαρ ασεβων πτωµα εξαισιον χαρµονη δε 
παρανοµων απωλεια6εαν αναβη εισ ουρανον αυτου τα δωρα η δε θυσια αυτου νεφων αψηται7οταν γαρ δοκη 
ηδη κατεστηριχθαι τοτε εισ τελοσ απολειται οι δε ιδοντεσ αυτον ερουσιν που εστιν8ωσπερ ενυπνιον 
εκπετασθεν ου µη ευρεθη επτη δε ωσπερ φασµα νυκτερινον9οφθαλµοσ παρεβλεψεν και ου προσθησει και 
ουκετι προσνοησει αυτον ο τοποσ αυτου10τουσ υιουσ αυτου ολεσαισαν ηττονεσ αι δε χειρεσ αυτου 
πυρσευσαισαν οδυνασ11οστα αυτου ενεπλησθησαν νεοτητοσ αυτου και µετ′ αυτου επι χωµατοσ 
κοιµηθησεται12εαν γλυκανθη εν στοµατι αυτου κακια κρυψει αυτην υπο την γλωσσαν αυτου13ου φεισεται 
αυτησ και ουκ εγκαταλειψει αυτην και συνεξει αυτην εν µεσω του λαρυγγοσ αυτου14και ου µη δυνηθη 
βοηθησαι εαυτω χολη ασπιδοσ εν γαστρι αυτου15πλουτοσ αδικωσ συναγοµενοσ εξεµεσθησεται εξ οικιασ 
αυτου εξελκυσει αυτον αγγελοσ16θυµον δε δρακοντων θηλασειεν ανελοι δε αυτον γλωσσα οφεωσ17µη ιδοι 
αµελξιν νοµαδων µηδε νοµασ µελιτοσ και βουτυρου18εισ κενα και µαταια εκοπιασεν πλουτον εξ ου ου 
γευσεται ωσπερ στριφνοσ αµασητοσ ακαταποτοσ19πολλων γαρ αδυνατων οικουσ εθλασεν διαιταν δε ηρπασεν 
και ουκ εστησεν20ουκ εστιν αυτου σωτηρια τοισ υπαρχουσιν εν επιθυµια αυτου ου σωθησεται21ουκ εστιν 
υπολειµµα τοισ βρωµασιν αυτου δια τουτο ουκ ανθησει αυτου τα αγαθα22οταν δε δοκη ηδη πεπληρωσθαι 
θλιβησεται πασα δε αναγκη επ′ αυτον επελευσεται23ει πωσ πληρωσαι γαστερα αυτου επαποστειλαι επ′ αυτον 
θυµον οργησ νιψαι επ′ αυτον οδυνασ24και ου µη σωθη εκ χειροσ σιδηρου τρωσαι αυτον τοξον 
χαλκειον25διεξελθοι δε δια σωµατοσ αυτου βελοσ αστραπαι δε εν διαιταισ αυτου περιπατησαισαν επ′ αυτω 
φοβοι26παν δε σκοτοσ αυτω υποµειναι κατεδεται αυτον πυρ ακαυστον κακωσαι δε αυτου επηλυτοσ τον 
οικον27ανακαλυψαι δε αυτου ο ουρανοσ τασ ανοµιασ γη δε επανασταιη αυτω28ελκυσαι τον οικον αυτου 
απωλεια εισ τελοσ ηµερα οργησ επελθοι αυτω29αυτη η µερισ ανθρωπου ασεβουσ παρα κυριου και κτηµα 
υπαρχοντων αυτω παρα του επισκοπου 

Chapter 21
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2ακουσατε ακουσατε µου των λογων ινα µη η µοι παρ′ υµων αυτη η 
παρακλησισ3αρατε µε εγω δε λαλησω ειτ′ ου καταγελασετε µου4τι γαρ µη ανθρωπου µου η ελεγξισ η δια τι ου 
θυµωθησοµαι5εισβλεψαντεσ εισ εµε θαυµασατε χειρα θεντεσ επι σιαγονι6εαν τε γαρ µνησθω εσπουδακα 
εχουσιν δε µου τασ σαρκασ οδυναι7δια τι ασεβεισ ζωσιν πεπαλαιωνται δε και εν πλουτω8ο σποροσ αυτων 
κατα ψυχην τα δε τεκνα αυτων εν οφθαλµοισ9οι οικοι αυτων ευθηνουσιν φοβοσ δε ουδαµου µαστιξ δε παρα 
κυριου ουκ εστιν επ′ αυτοισ10η βουσ αυτων ουκ ωµοτοκησεν διεσωθη δε αυτων εν γαστρι εχουσα και ουκ 
εσφαλεν11µενουσιν δε ωσ προβατα αιωνια τα δε παιδια αυτων προσπαιζουσιν12αναλαβοντεσ ψαλτηριον και 
κιθαραν και ευφραινονται φωνη ψαλµου13συνετελεσαν δε εν αγαθοισ τον βιον αυτων εν δε αναπαυσει αδου 
εκοιµηθησαν14λεγει δε κυριω αποστα απ′ εµου οδουσ σου ειδεναι ου βουλοµαι15τι ικανοσ οτι δουλευσοµεν 
αυτω και τισ ωφελεια οτι απαντησοµεν αυτω16εν χερσιν γαρ ην αυτων τα αγαθα εργα δε ασεβων ουκ 
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εφορα17ου µην δε αλλα και ασεβων λυχνοσ σβεσθησεται επελευσεται δε αυτοισ η καταστροφη ωδινεσ δε 
αυτουσ εξουσιν απο οργησ18εσονται δε ωσπερ αχυρα προ ανεµου η ωσπερ κονιορτοσ ον υφειλατο 
λαιλαψ19εκλιποι υιουσ τα υπαρχοντα αυτου ανταποδωσει προσ αυτον και γνωσεται20ιδοισαν οι οφθαλµοι 
αυτου την εαυτου σφαγην απο δε κυριου µη διασωθειη21οτι τι θεληµα αυτου εν οικω αυτου µετ′ αυτον και 
αριθµοι µηνων αυτου διηρεθησαν22ποτερον ουχι ο κυριοσ εστιν ο διδασκων συνεσιν και επιστηµην αυτοσ δε 
φονουσ διακρινει23ουτοσ αποθανειται εν κρατει απλοσυνησ αυτου ολοσ δε ευπαθων και ευθηνων24τα δε 
εγκατα αυτου πληρη στεατοσ µυελοσ δε αυτου διαχειται25ο δε τελευτα υπο πικριασ ψυχησ ου φαγων ουδεν 
αγαθον26οµοθυµαδον δε επι γησ κοιµωνται σαπρια δε αυτουσ εκαλυψεν27ωστε οιδα υµασ οτι τολµη επικεισθε 
µοι28οτι ερειτε που εστιν οικοσ αρχοντοσ και που εστιν η σκεπη των σκηνωµατων των ασεβων29ερωτησατε 
παραπορευοµενουσ οδον και τα σηµεια αυτων ουκ απαλλοτριωσετε30οτι εισ ηµεραν απωλειασ κουφιζεται ο 
πονηροσ εισ ηµεραν οργησ αυτου απαχθησονται31τισ απαγγελει επι προσωπου αυτου την οδον αυτου και 
αυτοσ εποιησεν τισ ανταποδωσει αυτω32και αυτοσ εισ ταφουσ απηνεχθη και επι σορω 
ηγρυπνησεν33εγλυκανθησαν αυτω χαλικεσ χειµαρρου και οπισω αυτου πασ ανθρωποσ απελευσεται και 
εµπροσθεν αυτου αναριθµητοι34πωσ δε παρακαλειτε µε κενα το δε εµε καταπαυσασθαι αφ′ υµων ουδεν 

Chapter 22
1υπολαβων δε ελιφασ ο θαιµανιτησ λεγει2ποτερον ουχι ο κυριοσ εστιν ο διδασκων συνεσιν και επιστηµην3τι 
γαρ µελει τω κυριω εαν συ ησθα τοισ εργοισ αµεµπτοσ η ωφελεια οτι απλωσησ την οδον σου4η λογον σου 
ποιουµενοσ ελεγξει σε και συνεισελευσεται σοι εισ κρισιν5ποτερον ουχ η κακια σου εστιν πολλη αναριθµητοι 
δε σου εισιν αι αµαρτιαι6ηνεχυραζεσ δε τουσ αδελφουσ σου δια κενησ αµφιασιν δε γυµνων αφειλου7ουδε 
υδωρ διψωντασ εποτισασ αλλα πεινωντων εστερησασ ψωµον8εθαυµασασ δε τινων προσωπον ωκισασ δε τουσ 
επι τησ γησ9χηρασ δε εξαπεστειλασ κενασ ορφανουσ δε εκακωσασ10τοιγαρουν εκυκλωσαν σε παγιδεσ και 
εσπουδασεν σε πολεµοσ εξαισιοσ11το φωσ σοι σκοτοσ απεβη κοιµηθεντα δε υδωρ σε εκαλυψεν12µη ουχι ο τα 
υψηλα ναιων εφορα τουσ δε υβρει φεροµενουσ εταπεινωσεν13και ειπασ τι εγνω ο ισχυροσ η κατα του γνοφου 
κρινει14νεφη αποκρυφη αυτου και ουχ οραθησεται και γυρον ουρανου διαπορευσεται15µη τριβον αιωνιον 
φυλαξεισ ην επατησαν ανδρεσ αδικοι16οι συνεληµφθησαν αωροι ποταµοσ επιρρεων οι θεµελιοι αυτων17οι 
λεγοντεσ κυριοσ τι ποιησει ηµιν η τι επαξεται ηµιν ο παντοκρατωρ18οσ δε ενεπλησεν τουσ οικουσ αυτων 
αγαθων βουλη δε ασεβων πορρω απ′ αυτου19ιδοντεσ δικαιοι εγελασαν αµεµπτοσ δε εµυκτηρισεν20ει µη 
ηφανισθη η υποστασισ αυτων και το καταλειµµα αυτων καταφαγεται πυρ21γενου δη σκληροσ εαν υποµεινησ 
ειτ′ ο καρποσ σου εσται εν αγαθοισ22εκλαβε δε εκ στοµατοσ αυτου εξηγοριαν και αναλαβε τα ρηµατα αυτου 
εν καρδια σου23εαν δε επιστραφησ και ταπεινωσησ σεαυτον εναντι κυριου πορρω εποιησασ απο διαιτησ σου 
το αδικον24θηση επι χωµατι εν πετρα και ωσ πετρα χειµαρρουσ ωφιρ25εσται ουν σου ο παντοκρατωρ βοηθοσ 
απο εχθρων καθαρον δε αποδωσει σε ωσπερ αργυριον πεπυρωµενον26ειτα παρρησιασθηση εναντι κυριου 
αναβλεψασ εισ τον ουρανον ιλαρωσ27ευξαµενου δε σου προσ αυτον εισακουσεται σου δωσει δε σοι 
αποδουναι τασ ευχασ28αποκαταστησει δε σοι διαιταν δικαιοσυνησ επι δε οδοισ σου εσται φεγγοσ29οτι 
εταπεινωσεν αυτον και ερεισ υπερηφανευσατο και κυφοντα οφθαλµοισ σωσει30ρυσεται αθωον και διασωθητι 
εν καθαραισ χερσιν σου 

Chapter 23
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2και δη οιδα οτι εκ χειροσ µου η ελεγξισ εστιν και η χειρ αυτου βαρεια γεγονεν επ′ εµω 
στεναγµω3τισ δ′ αρα γνοιη οτι ευροιµι αυτον και ελθοιµι εισ τελοσ4ειποιµι δε εµαυτου κριµα το δε στοµα µου 
εµπλησαιµι ελεγχων5γνωην δε ρηµατα α µοι ερει αισθοιµην δε τινα µοι απαγγελει6και ει εν πολλη ισχυι 
επελευσεται µοι ειτα εν απειλη µοι ου χρησεται7αληθεια γαρ και ελεγχοσ παρ′ αυτου εξαγαγοι δε εισ τελοσ το 
κριµα µου8εισ γαρ πρωτα πορευσοµαι και ουκετι ειµι τα δε επ′ εσχατοισ τι οιδα9αριστερα ποιησαντοσ αυτου 
και ου κατεσχον περιβαλει δεξια και ουκ οψοµαι10οιδεν γαρ ηδη οδον µου διεκρινεν δε µε ωσπερ το 
χρυσιον11εξελευσοµαι δε εν ενταλµασιν αυτου οδουσ γαρ αυτου εφυλαξα και ου µη εκκλινω12απο 
ενταλµατων αυτου και ου µη παρελθω εν δε κολπω µου εκρυψα ρηµατα αυτου13ει δε και αυτοσ εκρινεν ουτωσ 
τισ εστιν ο αντειπων αυτω ο γαρ αυτοσ ηθελησεν και εποιησεν15δια τουτο επ′ αυτω εσπουδακα 
νουθετουµενοσ δε εφροντισα αυτου15επι τουτω απο προσωπου αυτου κατασπουδασθω κατανοησω και 
πτοηθησοµαι εξ αυτου16κυριοσ δε εµαλακυνεν την καρδιαν µου ο δε παντοκρατωρ εσπουδασεν µε17ου γαρ 
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ηδειν οτι επελευσεται µοι σκοτοσ προ προσωπου δε µου εκαλυψεν γνοφοσ 

Chapter 24
1δια τι δε κυριον ελαθον ωραι2ασεβεισ δε οριον υπερεβησαν ποιµνιον συν ποιµενι αρπασαντεσ3υποζυγιον 
ορφανων απηγαγον και βουν χηρασ ηνεχυρασαν4εξεκλιναν αδυνατουσ εξ οδου δικαιασ οµοθυµαδον 
εκρυβησαν πραεισ γησ5απεβησαν δε ωσπερ ονοι εν αγρω υπερ εµου εξελθοντεσ την εαυτων πραξιν ηδυνθη 
αυτω αρτοσ εισ νεωτερουσ6αγρον προ ωρασ ουκ αυτων οντα εθερισαν αδυνατοι δε αµπελωνασ ασεβων 
αµισθι και ασιτι ηργασαντο7γυµνουσ πολλουσ εκοιµισαν ανευ ιµατιων αµφιασιν δε ψυχησ αυτων 
αφειλαντο8απο ψεκαδων ορεων υγραινονται παρα το µη εχειν αυτουσ σκεπην πετραν περιεβαλοντο9ηρπασαν 
ορφανον απο µαστου εκπεπτωκοτα δε εταπεινωσαν10γυµνουσ δε εκοιµισαν αδικωσ πεινωντων δε τον ψωµον 
αφειλαντο11εν στενοισ αδικωσ ενηδρευσαν οδον δε δικαιαν ουκ ηδεισαν12οι εκ πολεωσ και οικων ιδιων 
εξεβαλλοντο ψυχη δε νηπιων εστεναξεν µεγα αυτοσ δε δια τι τουτων επισκοπην ου πεποιηται13επι γησ οντων 
αυτων και ουκ επεγνωσαν οδον δε δικαιοσυνησ ουκ ηδεισαν ουδε ατραπουσ αυτησ επορευθησαν14γνουσ δε 
αυτων τα εργα παρεδωκεν αυτουσ εισ σκοτοσ και νυκτοσ εσται ωσ κλεπτησ15και οφθαλµοσ µοιχου εφυλαξεν 
σκοτοσ λεγων ου προσνοησει µε οφθαλµοσ και αποκρυβην προσωπου εθετο16διωρυξεν εν σκοτει οικιασ 
ηµερασ εσφραγισαν εαυτουσ ουκ επεγνωσαν φωσ17οτι οµοθυµαδον το πρωι αυτοισ σκια θανατου οτι 
επιγνωσεται ταραχασ σκιασ θανατου18ελαφροσ εστιν επι προσωπον υδατοσ καταραθειη η µερισ αυτων επι 
γησ19αναφανειη δε τα φυτα αυτων επι γησ ξηρα αγκαλιδα γαρ ορφανων ηρπασαν20ειτ′ ανεµνησθη αυτου η 
αµαρτια ωσπερ δε οµιχλη δροσου αφανησ εγενετο αποδοθειη δε αυτω α επραξεν συντριβειη δε πασ αδικοσ ισα 
ξυλω ανιατω21στειραν γαρ ουκ ευ εποιησεν και γυναιον ουκ ηλεησεν22θυµω δε κατεστρεψεν αδυνατουσ 
αναστασ τοιγαρουν ου µη πιστευση κατα τησ εαυτου ζωησ23µαλακισθεισ µη ελπιζετω υγιασθηναι αλλα 
πεσειται νοσω24πολλουσ γαρ εκακωσεν το υψωµα αυτου εµαρανθη δε ωσπερ µολοχη εν καυµατι η ωσπερ 
σταχυσ απο καλαµησ αυτοµατοσ αποπεσων25ει δε µη τισ εστιν ο φαµενοσ ψευδη µε λεγειν και θησει εισ ουδεν 
τα ρηµατα µου 

Chapter 25
1υπολαβων δε βαλδαδ ο σαυχιτησ λεγει2τι γαρ προοιµιον η φοβοσ παρ′ αυτου ο ποιων την συµπασαν εν 
υψιστω3µη γαρ τισ υπολαβοι οτι εστιν παρελκυσισ πειραταισ επι τινασ δε ουκ επελευσεται ενεδρα παρ′ 
αυτου4πωσ γαρ εσται δικαιοσ βροτοσ εναντι κυριου η τισ αν αποκαθαρισαι εαυτον γεννητοσ γυναικοσ5ει 
σεληνη συντασσει και ουκ επιφαυσκει αστρα δε ου καθαρα εναντιον αυτου6εα δε ανθρωποσ σαπρια και υιοσ 
ανθρωπου σκωληξ 

Chapter 26
1υπολαβων δε ιωβ λεγει2τινι προσκεισαι η τινι µελλεισ βοηθειν ποτερον ουχ ω πολλη ισχυσ και ω βραχιων 
κραταιοσ εστιν3τινι συµβεβουλευσαι ουχ ω πασα σοφια η τινι επακολουθησεισ ουχ ω µεγιστη δυναµισ4τινι 
ανηγγειλασ ρηµατα πνοη δε τινοσ εστιν η εξελθουσα εκ σου5µη γιγαντεσ µαιωθησονται υποκατωθεν υδατοσ 
και των γειτονων αυτου6γυµνοσ ο αδησ επωπιον αυτου και ουκ εστιν περιβολαιον τη απωλεια7εκτεινων 
βορεαν επ′ ουδεν κρεµαζων γην επι ουδενοσ8δεσµευων υδωρ εν νεφελαισ αυτου και ουκ ερραγη νεφοσ 
υποκατω αυτου9ο κρατων προσωπον θρονου εκπεταζων επ′ αυτον νεφοσ αυτου10προσταγµα εγυρωσεν επι 
προσωπον υδατοσ µεχρι συντελειασ φωτοσ µετα σκοτουσ11στυλοι ουρανου επετασθησαν και εξεστησαν απο 
τησ επιτιµησεωσ αυτου12ισχυι κατεπαυσεν την θαλασσαν επιστηµη δε ετρωσε το κητοσ13κλειθρα δε ουρανου 
δεδοικασιν αυτον προσταγµατι δε εθανατωσεν δρακοντα αποστατην14ιδου ταυτα µερη οδου αυτου και επι 
ικµαδα λογου ακουσοµεθα εν αυτω σθενοσ δε βροντησ αυτου τισ οιδεν οποτε ποιησει 

Chapter 27
1ετι δε προσθεισ ιωβ ειπεν τω προοιµιω2ζη κυριοσ οσ ουτω µε κεκρικεν και ο παντοκρατωρ ο πικρανασ µου 
την ψυχην3η µην ετι τησ πνοησ µου ενουσησ πνευµα δε θειον το περιον µοι εν ρισιν4µη λαλησειν τα χειλη 
µου ανοµα ουδε η ψυχη µου µελετησει αδικα5µη µοι ειη δικαιουσ υµασ αποφηναι εωσ αν αποθανω ου γαρ 
απαλλαξω µου την ακακιαν6δικαιοσυνη δε προσεχων ου µη προωµαι ου γαρ συνοιδα εµαυτω ατοπα 
πραξασ7ου µην δε αλλα ειησαν οι εχθροι µου ωσπερ η καταστροφη των ασεβων και οι επ′ εµε 
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επανιστανοµενοι ωσπερ η απωλεια των παρανοµων8και τισ γαρ εστιν ελπισ ασεβει οτι επεχει πεποιθωσ επι 
κυριον αρα σωθησεται9η την δεησιν αυτου εισακουσεται κυριοσ η επελθουσησ αυτω αναγκησ10µη εχει τινα 
παρρησιαν εναντι αυτου η ωσ επικαλεσαµενου αυτου εισακουσεται αυτου11αλλα δη αναγγελω υµιν τι εστιν 
εν χειρι κυριου α εστιν παρα παντοκρατορι ου ψευσοµαι12ιδου δη παντεσ οιδατε οτι κενα κενοισ 
επιβαλλετε13αυτη η µερισ ανθρωπου ασεβουσ παρα κυριου κτηµα δε δυναστων ελευσεται παρα 
παντοκρατοροσ επ′ αυτουσ14εαν δε πολλοι γενωνται οι υιοι αυτου εισ σφαγην εσονται εαν δε και ανδρωθωσιν 
προσαιτησουσιν15οι δε περιοντεσ αυτου εν θανατω τελευτησουσιν χηρασ δε αυτων ουθεισ ελεησει16εαν 
συναγαγη ωσπερ γην αργυριον ισα δε πηλω ετοιµαση χρυσιον17ταυτα παντα δικαιοι περιποιησονται τα δε 
χρηµατα αυτου αληθινοι καθεξουσιν18απεβη δε ο οικοσ αυτου ωσπερ σητεσ και ωσπερ αραχνη19πλουσιοσ 
κοιµηθεισ και ου προσθησει οφθαλµουσ αυτου διηνοιξεν και ουκ εστιν20συνηντησαν αυτω ωσπερ υδωρ αι 
οδυναι νυκτι δε υφειλατο αυτον γνοφοσ21αναληµψεται αυτον καυσων και απελευσεται και λικµησει αυτον εκ 
του τοπου αυτου22και επιρριψει επ′ αυτον και ου φεισεται εκ χειροσ αυτου φυγη φευξεται23κροτησει επ′ αυτου 
χειρασ αυτου και συριει αυτον εκ του τοπου αυτου 

Chapter 28
1εστιν γαρ αργυριω τοποσ οθεν γινεται τοποσ δε χρυσιω οθεν διηθειται2σιδηροσ µεν γαρ εκ γησ γινεται χαλκοσ 
δε ισα λιθω λατοµειται3ταξιν εθετο σκοτει και παν περασ αυτοσ εξακριβαζεται λιθοσ σκοτια και σκια 
θανατου4διακοπη χειµαρρου απο κονιασ οι δε επιλανθανοµενοι οδον δικαιαν ησθενησαν εκ βροτων5γη εξ 
αυτησ εξελευσεται αρτοσ υποκατω αυτησ εστραφη ωσει πυρ6τοποσ σαπφειρου οι λιθοι αυτησ και χωµα 
χρυσιον αυτω7τριβοσ ουκ εγνω αυτην πετεινον και ου παρεβλεψεν αυτην οφθαλµοσ γυποσ8ουκ επατησαν 
αυτην υιοι αλαζονων ου παρηλθεν επ′ αυτησ λεων9εν ακροτοµω εξετεινεν χειρα αυτου κατεστρεψεν δε εκ 
ριζων ορη10δινασ δε ποταµων ερρηξεν παν δε εντιµον ειδεν µου ο οφθαλµοσ11βαθη δε ποταµων ανεκαλυψεν 
εδειξεν δε εαυτου δυναµιν εισ φωσ12η δε σοφια ποθεν ευρεθη ποιοσ δε τοποσ εστιν τησ επιστηµησ13ουκ οιδεν 
βροτοσ οδον αυτησ ουδε µη ευρεθη εν ανθρωποισ14αβυσσοσ ειπεν ουκ εστιν εν εµοι και θαλασσα ειπεν ουκ 
εστιν µετ′ εµου15ου δωσει συγκλεισµον αντ′ αυτησ και ου σταθησεται αργυριον ανταλλαγµα αυτησ16και ου 
συµβασταχθησεται χρυσιω ωφιρ εν ονυχι τιµιω και σαπφειρω17ουκ ισωθησεται αυτη χρυσιον και υαλοσ και 
το αλλαγµα αυτησ σκευη χρυσα18µετεωρα και γαβισ ου µνησθησεται και ελκυσον σοφιαν υπερ τα 
εσωτατα19ουκ ισωθησεται αυτη τοπαζιον αιθιοπιασ χρυσιω καθαρω ου συµβασταχθησεται20η δε σοφια ποθεν 
ευρεθη ποιοσ δε τοποσ εστιν τησ συνεσεωσ21λεληθεν παντα ανθρωπον και απο πετεινων του ουρανου 
εκρυβη22η απωλεια και ο θανατοσ ειπαν ακηκοαµεν δε αυτησ το κλεοσ23ο θεοσ ευ συνεστησεν αυτησ την 
οδον αυτοσ δε οιδεν τον τοπον αυτησ24αυτοσ γαρ την υπ′ ουρανον πασαν εφορα ειδωσ τα εν τη γη παντα α 
εποιησεν25ανεµων σταθµον υδατοσ τε µετρα26οτε εποιησεν ουτωσ υετον ηριθµησεν και οδον εν τιναγµατι 
φωνασ27τοτε ειδεν αυτην και εξηγησατο αυτην ετοιµασασ εξιχνιασεν28ειπεν δε ανθρωπω ιδου η θεοσεβεια 
εστιν σοφια το δε απεχεσθαι απο κακων εστιν επιστηµη 

Chapter 29
1ετι δε προσθεισ ιωβ ειπεν τω προοιµιω2τισ αν µε θειη κατα µηνα εµπροσθεν ηµερων ων µε ο θεοσ 
εφυλαξεν3ωσ οτε ηυγει ο λυχνοσ αυτου υπερ κεφαλησ µου οτε τω φωτι αυτου επορευοµην εν σκοτει4οτε ηµην 
επιβριθων οδοισ οτε ο θεοσ επισκοπην εποιειτο του οικου µου5οτε ηµην υλωδησ λιαν κυκλω δε µου οι 
παιδεσ6οτε εχεοντο µου αι οδοι βουτυρω τα δε ορη µου εχεοντο γαλακτι7οτε εξεπορευοµην ορθριοσ εν πολει 
εν δε πλατειαισ ετιθετο µου ο διφροσ8ιδοντεσ µε νεανισκοι εκρυβησαν πρεσβυται δε παντεσ εστησαν9αδροι δε 
επαυσαντο λαλουντεσ δακτυλον επιθεντεσ επι στοµατι10οι δε ακουσαντεσ εµακαρισαν µε και γλωσσα αυτων 
τω λαρυγγι αυτων εκολληθη11οτι ουσ ηκουσεν και εµακαρισεν µε οφθαλµοσ δε ιδων µε εξεκλινεν12διεσωσα 
γαρ πτωχον εκ χειροσ δυναστου και ορφανω ω ουκ ην βοηθοσ εβοηθησα13ευλογια απολλυµενου επ′ εµε ελθοι 
στοµα δε χηρασ µε ευλογησεν14δικαιοσυνην δε ενεδεδυκειν ηµφιασαµην δε κριµα ισα διπλοι+δι15οφθαλµοσ 
ηµην τυφλων πουσ δε χωλων16εγω ηµην πατηρ αδυνατων δικην δε ην ουκ ηδειν εξιχνιασα17συνετριψα δε 
µυλασ αδικων εκ δε µεσου των οδοντων αυτων αρπαγµα εξεσπασα18ειπα δε η ηλικια µου γηρασει ωσπερ 
στελεχοσ φοινικοσ πολυν χρονον βιωσω19η ριζα µου διηνοικται επι υδατοσ και δροσοσ αυλισθησεται εν τω 
θερισµω µου20η δοξα µου καινη µετ′ εµου και το τοξον µου εν χειρι αυτου πορευσεται21εµου ακουσαντεσ 
προσεσχον εσιωπησαν δε επι τη εµη βουλη22επι δε τω εµω ρηµατι ου προσεθεντο περιχαρεισ δε εγινοντο 

http://spindleworks.com/septuagint/Job.htm (12 of 19) [23/08/2004 04:54:29 p.m.]



Job - Septuagint

οποταν αυτοισ ελαλουν23ωσπερ γη διψωσα προσδεχοµενη τον υετον ουτωσ ουτοι την εµην λαλιαν24εαν 
γελασω προσ αυτουσ ου µη πιστευσωσιν και φωσ του προσωπου µου ουκ απεπιπτεν25εξελεξαµην οδον αυτων 
και εκαθισα αρχων και κατεσκηνουν ωσει βασιλευσ εν µονοζωνοισ ον τροπον παθεινουσ παρακαλων 

Chapter 30
1νυνι δε κατεγελασαν µου ελαχιστοι νυν νουθετουσιν µε εν µερει ων εξουδενουν πατερασ αυτων ουσ ουχ 
ηγησαµην ειναι αξιουσ κυνων των εµων νοµαδων2και γε ισχυσ χειρων αυτων ινα τι µοι επ′ αυτουσ απωλετο 
συντελεια3εν ενδεια και λιµω αγονοσ οι φευγοντεσ ανυδρον εχθεσ συνοχην και ταλαιπωριαν4οι περικλωντεσ 
αλιµα επι ηχουντι οιτινεσ αλιµα ην αυτων τα σιτα ατιµοι δε και πεφαυλισµενοι ενδεεισ παντοσ αγαθου οι και 
ριζασ ξυλων εµασωντο υπο λιµου µεγαλου5επανεστησαν µοι κλεπται6ων οι οικοι αυτων ησαν τρωγλαι 
πετρων7ανα µεσον ευηχων βοησονται οι υπο φρυγανα αγρια διητωντο8αφρονων υιοι και ατιµων ονοµα και 
κλεοσ εσβεσµενον απο γησ9νυνι δε κιθαρα εγω ειµι αυτων και εµε θρυληµα εχουσιν10εβδελυξαντο δε µε 
αποσταντεσ µακραν απο δε προσωπου µου ουκ εφεισαντο πτυελον11ανοιξασ γαρ φαρετραν αυτου εκακωσεν 
µε και χαλινον του προσωπου µου εξαπεστειλαν12επι δεξιων βλαστου επανεστησαν ποδα αυτων εξετειναν και 
ωδοποιησαν επ′ εµε τριβουσ απωλειασ αυτων13εξετριβησαν τριβοι µου εξεδυσεν γαρ µου την στολην14βελεσιν 
αυτου κατηκοντισεν µε κεχρηται µοι ωσ βουλεται εν οδυναισ πεφυρµαι15επιστρεφονται δε µου αι οδυναι 
ωχετο µου η ελπισ ωσπερ πνευµα και ωσπερ νεφοσ η σωτηρια µου16και νυν επ′ εµε εκχυθησεται η ψυχη µου 
εχουσιν δε µε ηµεραι οδυνων17νυκτι δε µου τα οστα συγκεκαυται τα δε νευρα µου διαλελυται18εν πολλη ισχυι 
επελαβετο µου τησ στολησ ωσπερ το περιστοµιον του χιτωνοσ µου περιεσχεν µε19ηγησαι δε µε ισα πηλω εν γη 
και σποδω µου η µερισ20κεκραγα δε προσ σε και ουκ εισακουεισ µου εστησαν και κατενοησαν µε21επεβησ δε 
µοι ανελεηµονωσ χειρι κραταια µε εµαστιγωσασ22εταξασ δε µε εν οδυναισ και απερριψασ µε απο 
σωτηριασ23οιδα γαρ οτι θανατοσ µε εκτριψει οικια γαρ παντι θνητω γη24ει γαρ οφελον δυναιµην εµαυτον 
χειρωσασθαι η δεηθεισ γε ετερου και ποιησει µοι τουτο25εγω δε επι παντι αδυνατω εκλαυσα εστεναξα δε ιδων 
ανδρα εν αναγκαισ26εγω δε επεχων αγαθοισ ιδου συνηντησαν µοι µαλλον ηµεραι κακων27η κοιλια µου 
εξεζεσεν και ου σιωπησεται προεφθασαν µε ηµεραι πτωχειασ28στενων πεπορευµαι ανευ φιµου εστηκα δε εν 
εκκλησια κεκραγωσ29αδελφοσ γεγονα σειρηνων εταιροσ δε στρουθων30το δε δερµα µου εσκοτωται µεγαλωσ τα 
δε οστα µου απο καυµατοσ31απεβη δε εισ παθοσ µου η κιθαρα ο δε ψαλµοσ µου εισ κλαυθµον εµοι 

Chapter 31
1διαθηκην εθεµην τοισ οφθαλµοισ µου και ου συνησω επι παρθενον2και τι εµερισεν ο θεοσ απανωθεν και 
κληρονοµια ικανου εξ υψιστων3ουχι απωλεια τω αδικω και απαλλοτριωσισ τοισ ποιουσιν ανοµιαν4ουχι 
αυτοσ οψεται οδον µου και παντα τα διαβηµατα µου εξαριθµησεται5ει δε ηµην πεπορευµενοσ µετα 
γελοιαστων ει δε και εσπουδασεν ο πουσ µου εισ δολον6ισταιη µε αρα εν ζυγω δικαιω οιδεν δε ο κυριοσ την 
ακακιαν µου7ει εξεκλινεν ο πουσ µου εκ τησ οδου ει δε και τω οφθαλµω επηκολουθησεν η καρδια µου ει δε 
και ταισ χερσιν µου ηψαµην δωρων8σπειραιµι αρα και αλλοι φαγοισαν αρριζοσ δε γενοιµην επι γησ9ει 
εξηκολουθησεν η καρδια µου γυναικι ανδροσ ετερου ει και εγκαθετοσ εγενοµην επι θυραισ αυτησ10αρεσαι 
αρα και η γυνη µου ετερω τα δε νηπια µου ταπεινωθειη11θυµοσ γαρ οργησ ακατασχετοσ το µιαναι ανδροσ 
γυναικα12πυρ γαρ εστιν καιοµενον επι παντων των µερων ου δ′ αν επελθη εκ ριζων απωλεσεν13ει δε και 
εφαυλισα κριµα θεραποντοσ µου η θεραπαινησ κρινοµενων αυτων προσ µε14τι γαρ ποιησω εαν ετασιν µου 
ποιησηται ο κυριοσ εαν δε και επισκοπην τινα αποκρισιν ποιησοµαι15ποτερον ουχ ωσ και εγω εγενοµην εν 
γαστρι και εκεινοι γεγονασιν γεγοναµεν δε εν τη αυτη κοιλια16αδυνατοι δε χρειαν ην ποτ′ ειχον ουκ απετυχον 
χηρασ δε τον οφθαλµον ουκ εξετηξα17ει δε και τον ψωµον µου εφαγον µονοσ και ουχι ορφανω µετεδωκα18οτι 
εκ νεοτητοσ µου εξετρεφον ωσ πατηρ και εκ γαστροσ µητροσ µου ωδηγησα19ει δε και υπερειδον γυµνον 
απολλυµενον και ουκ ηµφιασα20αδυνατοι δε ει µη ευλογησαν µε απο δε κουρασ αµνων µου εθερµανθησαν οι 
ωµοι αυτων21ει επηρα ορφανω χειρα πεποιθωσ οτι πολλη µοι βοηθεια περιεστιν22αποσταιη αρα ο ωµοσ µου 
απο τησ κλειδοσ ο δε βραχιων µου απο του αγκωνοσ µου συντριβειη23φοβοσ γαρ κυριου συνεσχεν µε και απο 
του ληµµατοσ αυτου ουχ υποισω24ει εταξα χρυσιον ισχυν µου ει δε και λιθω πολυτελει επεποιθησα25ει δε και 
ευφρανθην πολλου πλουτου µοι γενοµενου ει δε και επ′ αναριθµητοισ εθεµην χειρα µου26η ουχ ορω µεν ηλιον 
τον επιφαυσκοντα εκλειποντα σεληνην δε φθινουσαν ου γαρ επ′ αυτοισ εστιν27και ει ηπατηθη λαθρα η καρδια 
µου ει δε και χειρα µου επιθεισ επι στοµατι µου εφιλησα28και τουτο µοι αρα ανοµια η µεγιστη λογισθειη οτι 
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εψευσαµην εναντιον κυριου του υψιστου29ει δε και επιχαρησ εγενοµην πτωµατι εχθρων µου και ειπεν η 
καρδια µου ευγε30ακουσαι αρα το ουσ µου την καταραν µου θρυληθειην δε αρα υπο λαου µου 
κακουµενοσ31ει δε και πολλακισ ειπον αι θεραπαιναι µου τισ αν δωη ηµιν των σαρκων αυτου πλησθηναι λιαν 
µου χρηστου οντοσ32εξω δε ουκ ηυλιζετο ξενοσ η δε θυρα µου παντι ελθοντι ανεωκτο33ει δε και αµαρτων 
ακουσιωσ εκρυψα την αµαρτιαν µου34ου γαρ διετραπην πολυοχλιαν πληθουσ του µη εξαγορευσαι ενωπιον 
αυτων ει δε και ειασα αδυνατον εξελθειν θυραν µου κολπω κενω35τισ δωη ακουοντα µου χειρα δε κυριου ει 
µη εδεδοικειν συγγραφην δε ην ειχον κατα τινοσ36επ′ ωµοισ αν περιθεµενοσ στεφανον ανεγινωσκον37και ει µη 
ρηξασ αυτην απεδωκα ουθεν λαβων παρα χρεοφειλετου38ει επ′ εµοι ποτε η γη εστεναξεν ει δε και οι αυλακεσ 
αυτησ εκλαυσαν οµοθυµαδον39ει δε και την ισχυν αυτησ εφαγον µονοσ ανευ τιµησ ει δε και ψυχην κυριου 
τησ γησ εκβαλων ελυπησα40αντι πυρου αρα εξελθοι µοι κνιδη αντι δε κριθησ βατοσ και επαυσατο ιωβ 
ρηµασιν 

Chapter 32
1ησυχασαν δε και οι τρεισ φιλοι αυτου ετι αντειπειν ιωβ ην γαρ ιωβ δικαιοσ εναντιον αυτων2ωργισθη δε 
ελιουσ ο του βαραχιηλ ο βουζιτησ εκ τησ συγγενειασ ραµ τησ αυσιτιδοσ χωρασ ωργισθη δε τω ιωβ σφοδρα 
διοτι απεφηνεν εαυτον δικαιον εναντιον κυριου3και κατα των τριων δε φιλων ωργισθη σφοδρα διοτι ουκ 
ηδυνηθησαν αποκριθηναι αντιθετα ιωβ και εθεντο αυτον ειναι ασεβη4ελιουσ δε υπεµεινεν δουναι αποκρισιν 
ιωβ οτι πρεσβυτεροι αυτου εισιν ηµεραισ5και ειδεν ελιουσ οτι ουκ εστιν αποκρισισ εν στοµατι των τριων 
ανδρων και εθυµωθη οργη αυτου6υπολαβων δε ελιουσ ο του βαραχιηλ ο βουζιτησ ειπεν νεωτεροσ µεν ειµι τω 
χρονω υµεισ δε εστε πρεσβυτεροι διο ησυχασα φοβηθεισ του υµιν αναγγειλαι την εµαυτου επιστηµην7ειπα δε 
οτι ο χρονοσ εστιν ο λαλων εν πολλοισ δε ετεσιν οιδασιν σοφιαν8αλλα πνευµα εστιν εν βροτοισ πνοη δε 
παντοκρατοροσ εστιν η διδασκουσα9ουχ οι πολυχρονιοι εισιν σοφοι ουδ′ οι γεροντεσ οιδασιν κριµα10διο ειπα 
ακουσατε µου και αναγγελω υµιν α οιδα11ενωτιζεσθε µου τα ρηµατα ερω γαρ υµων ακουοντων αχρι ου 
ετασητε λογουσ12και µεχρι υµων συνησω και ιδου ουκ ην τω ιωβ ελεγχων ανταποκρινοµενοσ ρηµατα αυτου 
εξ υµων13ινα µη ειπητε ευροµεν σοφιαν κυριω προσθεµενοι14ανθρωπω δε επετρεψατε λαλησαι τοιαυτα 
ρηµατα15επτοηθησαν ουκ απεκριθησαν ετι επαλαιωσαν εξ αυτων λογουσ16υπεµεινα ου γαρ ελαλησαν οτι 
εστησαν ουκ απεκριθησαν17υπολαβων δε ελιουσ λεγει18παλιν λαλησω πληρησ γαρ ειµι ρηµατων ολεκει γαρ 
µε το πνευµα τησ γαστροσ19η δε γαστηρ µου ωσπερ ασκοσ γλευκουσ ζεων δεδεµενοσ η ωσπερ φυσητηρ 
χαλκεωσ ερρηγωσ20λαλησω ινα αναπαυσωµαι ανοιξασ τα χειλη21ανθρωπον γαρ ου µη αισχυνθω αλλα µην 
ουδε βροτον ου µη εντραπω22ου γαρ επισταµαι θαυµασαι προσωπον ει δε µη και εµε σητεσ εδονται 

Chapter 33
1ου µην δε αλλα ακουσον ιωβ τα ρηµατα µου και λαλιαν ενωτιζου µου2ιδου γαρ ηνοιξα το στοµα µου και 
ελαλησεν η γλωσσα µου3καθαρα µου η καρδια ρηµασιν συνεσισ δε χειλεων µου καθαρα νοησει4πνευµα θειον 
το ποιησαν µε πνοη δε παντοκρατοροσ η διδασκουσα µε5εαν δυνη δοσ µοι αποκρισιν προσ ταυτα υποµεινον 
στηθι κατ′ εµε και εγω κατα σε6εκ πηλου διηρτισαι συ ωσ και εγω εκ του αυτου διηρτισµεθα7ουχ ο φοβοσ µου 
σε στροβησει ουδε η χειρ µου βαρεια εσται επι σοι8πλην ειπασ εν ωσιν µου φωνην ρηµατων σου ακηκοα9διοτι 
λεγεισ καθαροσ ειµι ουχ αµαρτων αµεµπτοσ δε ειµι ου γαρ ηνοµησα10µεµψιν δε κατ′ εµου ευρεν ηγηται δε µε 
ωσπερ υπεναντιον11εθετο δε εν ξυλω τον ποδα µου εφυλαξεν δε µου πασασ τασ οδουσ12πωσ γαρ λεγεισ 
δικαιοσ ειµι και ουκ επακηκοεν µου αιωνιοσ γαρ εστιν ο επανω βροτων13λεγεισ δε δια τι τησ δικησ µου ουκ 
επακηκοεν παν ρηµα14εν γαρ τω απαξ λαλησαι ο κυριοσ εν δε τω δευτερω ενυπνιον15η εν µελετη νυκτερινη 
ωσ οταν επιπιπτη δεινοσ φοβοσ επ′ ανθρωπουσ επι νυσταγµατων επι κοιτησ16τοτε ανακαλυπτει νουν 
ανθρωπων εν ειδεσιν φοβου τοιουτοισ αυτουσ εξεφοβησεν17αποστρεψαι ανθρωπον εξ αδικιασ το δε σωµα 
αυτου απο πτωµατοσ ερρυσατο18εφεισατο δε τησ ψυχησ αυτου απο θανατου και µη πεσειν αυτον εν 
πολεµω19παλιν δε ηλεγξεν αυτον εν µαλακια επι κοιτησ και πληθοσ οστων αυτου εναρκησεν20παν δε βρωτον 
σιτου ου µη δυνηται προσδεξασθαι και η ψυχη αυτου βρωσιν επιθυµησει21εωσ αν σαπωσιν αυτου αι σαρκεσ 
και αποδειξη τα οστα αυτου κενα22ηγγισεν δε εισ θανατον η ψυχη αυτου η δε ζωη αυτου εν αδη23εαν ωσιν 
χιλιοι αγγελοι θανατηφοροι εισ αυτων ου µη τρωση αυτον εαν νοηση τη καρδια επιστραφηναι επι κυριον 
αναγγειλη δε ανθρωπω την εαυτου µεµψιν την δε ανοιαν αυτου δειξη24ανθεξεται του µη πεσειν αυτον εισ 
θανατον ανανεωσει δε αυτου το σωµα ωσπερ αλοιφην επι τοιχου τα δε οστα αυτου εµπλησει 
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µυελου25απαλυνει δε αυτου τασ σαρκασ ωσπερ νηπιου αποκαταστησει δε αυτον ανδρωθεντα εν 
ανθρωποισ26ευξαµενοσ δε προσ κυριον και δεκτα αυτω εσται εισελευσεται δε προσωπω καθαρω συν εξηγορια 
αποδωσει δε ανθρωποισ δικαιοσυνην27ειτα τοτε αποµεµψεται ανθρωποσ αυτοσ εαυτω λεγων οια συνετελουν 
και ουκ αξια ητασεν µε ων ηµαρτον28σωσον ψυχην µου του µη ελθειν εισ διαφθοραν και η ζωη µου φωσ 
οψεται29ιδου παντα ταυτα εργαται ο ισχυροσ οδουσ τρεισ µετα ανδροσ30αλλ′ ερρυσατο την ψυχην µου εκ 
θανατου ινα η ζωη µου εν φωτι αινη αυτον31ενωτιζου ιωβ και ακουε µου κωφευσον και εγω ειµι λαλησω32ει 
εισιν λογοι αποκριθητι µοι λαλησον θελω γαρ δικαιωθηναι σε33ει µη συ ακουσον µου κωφευσον και διδαξω σε 
σοφιαν 

Chapter 34
1υπολαβων δε ελιουσ λεγει2ακουσατε µου σοφοι επισταµενοι ενωτιζεσθε το καλον3οτι ουσ λογουσ δοκιµαζει 
και λαρυγξ γευεται βρωσιν4κρισιν ελωµεθα εαυτοισ γνωµεν ανα µεσον εαυτων ο τι καλον5οτι ειρηκεν ιωβ 
δικαιοσ ειµι ο κυριοσ απηλλαξεν µου το κριµα6εψευσατο δε τω κριµατι µου βιαιον το βελοσ µου ανευ 
αδικιασ7τισ ανηρ ωσπερ ιωβ πινων µυκτηρισµον ωσπερ υδωρ8ουχ αµαρτων ουδε ασεβησασ η οδου 
κοινωνησασ µετα ποιουντων τα ανοµα του πορευθηναι µετα ασεβων9µη γαρ ειπησ οτι ουκ εσται επισκοπη 
ανδροσ και επισκοπη αυτω παρα κυριου10διο συνετοι καρδιασ ακουσατε µου µη µοι ειη εναντι κυριου 
ασεβησαι και εναντι παντοκρατοροσ ταραξαι το δικαιον11αλλα αποδιδοι ανθρωπω καθα ποιει εκαστοσ 
αυτων και εν τριβω ανδροσ ευρησει αυτον12οιη δε τον κυριον ατοπα ποιησειν η ο παντοκρατωρ ταραξει 
κρισιν13οσ εποιησεν την γην τισ δε εστιν ο ποιων την υπ′ ουρανον και τα ενοντα παντα14ει γαρ βουλοιτο 
συνεχειν και το πνευµα παρ′ αυτω κατασχειν15τελευτησει πασα σαρξ οµοθυµαδον πασ δε βροτοσ εισ γην 
απελευσεται οθεν και επλασθη16ει δε µη νουθετη ακουε ταυτα ενωτιζου φωνην ρηµατων17ιδε συ τον µισουντα 
ανοµα και τον ολλυντα τουσ πονηρουσ οντα αιωνιον δικαιον18ασεβησ ο λεγων βασιλει παρανοµεισ 
ασεβεστατε τοισ αρχουσιν19οσ ουκ επησχυνθη προσωπον εντιµου ουδε οιδεν τιµην θεσθαι αδροισ 
θαυµασθηναι προσωπα αυτων20κενα δε αυτοισ αποβησεται το κεκραγεναι και δεισθαι ανδροσ εχρησαντο γαρ 
παρανοµωσ εκκλινοµενων αδυνατων21αυτοσ γαρ ορατησ εστιν εργων ανθρωπων λεληθεν δε αυτον ουδεν ων 
πρασσουσιν22ουδε εσται τοποσ του κρυβηναι τουσ ποιουντασ τα ανοµα23οτι ουκ επ′ ανδρα θησει ετι ο γαρ 
κυριοσ παντασ εφορα24ο καταλαµβανων ανεξιχνιαστα ενδοξα τε και εξαισια ων ουκ εστιν αριθµοσ25ο 
γνωριζων αυτων τα εργα και στρεψει νυκτα και ταπεινωθησονται26εσβεσεν δε ασεβεισ ορατοι δε εναντιον 
αυτου27οτι εξεκλιναν εκ νοµου θεου δικαιωµατα δε αυτου ουκ επεγνωσαν28του επαγαγειν επ′ αυτον κραυγην 
πενητοσ και κραυγην πτωχων εισακουσεται29και αυτοσ ησυχιαν παρεξει και τισ καταδικασεται και κρυψει 
προσωπον και τισ οψεται αυτον και κατα εθνουσ και κατα ανθρωπου οµου30βασιλευων ανθρωπον υποκριτην 
απο δυσκολιασ λαου31οτι προσ τον ισχυρον ο λεγων ειληφα ουκ ενεχυρασω32ανευ εµαυτου οψοµαι συ δειξον 
µοι ει αδικιαν ηργασαµην ου µη προσθησω33µη παρα σου αποτεισει αυτην οτι απωση οτι συ εκλεξη και ουκ 
εγω και τι εγνωσ λαλησον34διο συνετοι καρδιασ ερουσιν ταυτα ανηρ δε σοφοσ ακηκοεν µου το ρηµα35ιωβ δε 
ουκ εν συνεσει ελαλησεν τα δε ρηµατα αυτου ουκ εν επιστηµη36ου µην δε αλλα µαθε ιωβ µη δωσ ετι 
ανταποκρισιν ωσπερ οι αφρονεσ37ινα µη προσθωµεν εφ′ αµαρτιαισ ηµων ανοµια δε εφ′ ηµιν λογισθησεται 
πολλα λαλουντων ρηµατα εναντιον του κυριου 

Chapter 35
1υπολαβων δε ελιουσ λεγει2τι τουτο ηγησω εν κρισει συ τισ ει οτι ειπασ δικαιοσ ειµι εναντι κυριου3η ερεισ τι 
ποιησω αµαρτων4εγω σοι δωσω αποκρισιν και τοισ τρισιν φιλοισ σου5αναβλεψον εισ τον ουρανον και ιδε 
καταµαθε δε νεφη ωσ υψηλα απο σου6ει ηµαρτεσ τι πραξεισ ει δε και πολλα ηνοµησασ τι δυνασαι 
ποιησαι7επει δε ουν δικαιοσ ει τι δωσεισ αυτω η τι εκ χειροσ σου ληµψεται8ανδρι τω οµοιω σου η ασεβεια 
σου και υιω ανθρωπου η δικαιοσυνη σου9απο πληθουσ συκοφαντουµενοι κεκραξονται βοησονται απο 
βραχιονοσ πολλων10και ουκ ειπεν που εστιν ο θεοσ ο ποιησασ µε ο κατατασσων φυλακασ νυκτερινασ11ο 
διοριζων µε απο τετραποδων γησ απο δε πετεινων ουρανου12εκει κεκραξονται και ου µη εισακουση και απο 
υβρεωσ πονηρων13ατοπα γαρ ου βουλεται ο κυριοσ ιδειν αυτοσ γαρ ο παντοκρατωρ ορατησ εστιν14των 
συντελουντων τα ανοµα και σωσει µε κριθητι δε εναντιον αυτου ει δυνασαι αινεσαι αυτον ωσ εστιν15και νυν 
οτι ουκ εστιν επισκεπτοµενοσ οργην αυτου και ουκ εγνω παραπτωµατι σφοδρα16και ιωβ µαταιωσ ανοιγει το 
στοµα αυτου εν αγνωσια ρηµατα βαρυνει 
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Chapter 36
1προσθεισ δε ελιουσ ετι λεγει2µεινον µε µικρον ετι ινα διδαξω σε ετι γαρ εν εµοι εστιν λεξισ3αναλαβων την 
επιστηµην µου µακραν εργοισ δε µου δικαια ερω4επ′ αληθειασ και ουκ αδικα ρηµατα αδικωσ 
συνιεισ5γιγνωσκε δε οτι ο κυριοσ ου µη αποποιησηται τον ακακον δυνατοσ ισχυι καρδιασ6ασεβη ου µη 
ζωοποιησει και κριµα πτωχων δωσει7ουκ αφελει απο δικαιου οφθαλµουσ αυτου και µετα βασιλεων εισ θρονον 
και καθιει αυτουσ εισ νεικοσ και υψωθησονται8και ει πεπεδηµενοι εν χειροπεδαισ συσχεθησονται εν 
σχοινιοισ πενιασ9και αναγγελει αυτοισ τα εργα αυτων και τα παραπτωµατα αυτων οτι ισχυσουσιν10αλλα του 
δικαιου εισακουσεται και ειπεν οτι επιστραφησονται εξ αδικιασ11εαν ακουσωσιν και δουλευσωσιν 
συντελεσουσιν τασ ηµερασ αυτων εν αγαθοισ και τα ετη αυτων εν ευπρεπειαισ12ασεβεισ δε ου διασωζει παρα 
το µη βουλεσθαι ειδεναι αυτουσ τον κυριον και διοτι νουθετουµενοι ανηκοοι ησαν13και υποκριται καρδια 
ταξουσιν θυµον ου βοησονται οτι εδησεν αυτουσ14αποθανοι τοινυν εν νεοτητι η ψυχη αυτων η δε ζωη αυτων 
τιτρωσκοµενη υπο αγγελων15ανθ′ ων εθλιψαν ασθενη και αδυνατον κριµα δε πραεων εκθησει16και προσετι 
ηπατησεν σε εκ στοµατοσ εχθρου αβυσσοσ καταχυσισ υποκατω αυτησ και κατεβη τραπεζα σου πληρησ 
πιοτητοσ17ουχ υστερησει δε απο δικαιων κριµα18θυµοσ δε επ′ ασεβεισ εσται δι′ ασεβειαν δωρων ων εδεχοντο 
επ′ αδικιαισ19µη σε εκκλινατω εκων ο νουσ δεησεωσ εν αναγκη οντων αδυνατων και παντασ τουσ 
κραταιουντασ ισχυν20µη εξελκυσησ την νυκτα του αναβηναι λαουσ αντ′ αυτων21αλλα φυλαξαι µη πραξησ 
ατοπα επι τουτον γαρ εξειλω απο πτωχειασ22ιδου ο ισχυροσ κραταιωσει εν ισχυι αυτου τισ γαρ εστιν κατ′ 
αυτον δυναστησ23τισ δε εστιν ο εταζων αυτου τα εργα η τισ ο ειπασ επραξεν αδικα24µνησθητι οτι µεγαλα 
εστιν αυτου τα εργα ων ηρξαν ανδρεσ25πασ ανθρωποσ ειδεν εν εαυτω οσοι τιτρωσκοµενοι εισιν βροτοι26ιδου 
ο ισχυροσ πολυσ και ου γνωσοµεθα αριθµοσ ετων αυτου και απεραντοσ27αριθµηται δε αυτω σταγονεσ υετου 
και επιχυθησονται υετω εισ νεφελην28ρυησονται παλαιωµατα εσκιασεν δε νεφη επι αµυθητων βροτων28ωραν 
εθετο κτηνεσιν οιδασιν δε κοιτησ ταξιν28επι τουτοισ πασιν ουκ εξισταται σου η διανοια ουδε διαλλασσεται 
σου η καρδια απο σωµατοσ29και εαν συνη απεκτασεισ νεφελησ ισοτητα σκηνησ αυτου30ιδου εκτεινει επ′ 
αυτον ηδω και ριζωµατα τησ θαλασσησ εκαλυψεν31εν γαρ αυτοισ κρινει λαουσ δωσει τροφην τω 
ισχυοντι32επι χειρων εκαλυψεν φωσ και ενετειλατο περι αυτησ εν απαντωντι33αναγγελει περι αυτου φιλον 
αυτου κτησισ και περι αδικιασ 

Chapter 37
1και ταυτησ εταραχθη η καρδια µου και απερρυη εκ του τοπου αυτησ2ακουε ακοην εν οργη θυµου κυριου και 
µελετη εκ στοµατοσ αυτου εξελευσεται3υποκατω παντοσ του ουρανου αρχη αυτου και το φωσ αυτου επι 
πτερυγων τησ γησ4οπισω αυτου βοησεται φωνη βροντησει εν φωνη υβρεωσ αυτου και ουκ ανταλλαξει αυτουσ 
οτι ακουσει φωνην αυτου5βροντησει ο ισχυροσ εν φωνη αυτου θαυµασια εποιησεν γαρ µεγαλα α ουκ 
ηδειµεν6συντασσων χιονι γινου επι τησ γησ και χειµων υετοσ και χειµων υετων δυναστειασ αυτου7εν χειρι 
παντοσ ανθρωπου κατασφραγιζει ινα γνω πασ ανθρωποσ την εαυτου ασθενειαν8εισηλθεν δε θηρια υπο 
σκεπην ησυχασαν δε επι κοιτησ9εκ ταµιειων επερχονται διναι απο δε ακρωτηριων ψυχοσ10και απο πνοησ 
ισχυρου δωσει παγοσ οιακιζει δε το υδωρ ωσ εαν βουληται11και εκλεκτον καταπλασσει νεφελη διασκορπιει 
νεφοσ φωσ αυτου12και αυτοσ κυκλωµατα διαστρεψει εν θεεβουλαθω εισ εργα αυτων παντα οσα αν εντειληται 
αυτοισ ταυτα συντετακται παρ′ αυτου επι τησ γησ13εαν εισ παιδειαν εαν εισ την γην αυτου εαν εισ ελεοσ 
ευρησει αυτον14ενωτιζου ταυτα ιωβ στηθι νουθετου δυναµιν κυριου15οιδαµεν οτι ο θεοσ εθετο εργα αυτου 
φωσ ποιησασ εκ σκοτουσ16επισταται δε διακρισιν νεφων εξαισια δε πτωµατα πονηρων17σου δε η στολη θερµη 
ησυχαζεται δε επι τησ γησ18στερεωσεισ µετ′ αυτου εισ παλαιωµατα ισχυραι ωσ ορασισ επιχυσεωσ19δια τι 
διδαξον µε τι ερουµεν αυτω και παυσωµεθα πολλα λεγοντεσ20µη βιβλοσ η γραµµατευσ µοι παρεστηκεν ινα 
ανθρωπον εστηκωσ κατασιωπησω21πασιν δ′ ουχ ορατον το φωσ τηλαυγεσ εστιν εν τοισ παλαιωµασιν ωσπερ 
το παρ′ αυτου επι νεφων22απο βορρα νεφη χρυσαυγουντα επι τουτοισ µεγαλη η δοξα και τιµη 
παντοκρατοροσ23και ουχ ευρισκοµεν αλλον οµοιον τη ισχυι αυτου ο τα δικαια κρινων ουκ οιει επακουειν 
αυτον24διο φοβηθησονται αυτον οι ανθρωποι φοβηθησονται δε αυτον και οι σοφοι καρδια 

Chapter 38
1µετα δε το παυσασθαι ελιουν τησ λεξεωσ ειπεν ο κυριοσ τω ιωβ δια λαιλαποσ και νεφων2τισ ουτοσ ο 
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κρυπτων µε βουλην συνεχων δε ρηµατα εν καρδια εµε δε οιεται κρυπτειν3ζωσαι ωσπερ ανηρ την οσφυν σου 
ερωτησω δε σε συ δε µοι αποκριθητι4που ησ εν τω θεµελιουν µε την γην απαγγειλον δε µοι ει επιστη 
συνεσιν5τισ εθετο τα µετρα αυτησ ει οιδασ η τισ ο επαγαγων σπαρτιον επ′ αυτησ6επι τινοσ οι κρικοι αυτησ 
πεπηγασιν τισ δε εστιν ο βαλων λιθον γωνιαιον επ′ αυτησ7οτε εγενηθησαν αστρα ηνεσαν µε φωνη µεγαλη 
παντεσ αγγελοι µου8εφραξα δε θαλασσαν πυλαισ οτε εµαιµασσεν εκ κοιλιασ µητροσ αυτησ 
εκπορευοµενη9εθεµην δε αυτη νεφοσ αµφιασιν οµιχλη δε αυτην εσπαργανωσα10εθεµην δε αυτη ορια περιθεισ 
κλειθρα και πυλασ11ειπα δε αυτη µεχρι τουτου ελευση και ουχ υπερβηση αλλ′ εν σεαυτη συντριβησεται σου 
τα κυµατα12η επι σου συντεταχα φεγγοσ πρωινον εωσφοροσ δε ειδεν την εαυτου ταξιν13επιλαβεσθαι πτερυγων 
γησ εκτιναξαι ασεβεισ εξ αυτησ14η συ λαβων γην πηλον επλασασ ζωον και λαλητον αυτον εθου επι 
γησ15αφειλασ δε απο ασεβων το φωσ βραχιονα δε υπερηφανων συνετριψασ16ηλθεσ δε επι πηγην θαλασσησ εν 
δε ιχνεσιν αβυσσου περιεπατησασ17ανοιγονται δε σοι φοβω πυλαι θανατου πυλωροι δε αδου ιδοντεσ σε 
επτηξαν18νενουθετησαι δε το ευροσ τησ υπ′ ουρανον αναγγειλον δη µοι ποση τισ εστιν19ποια δε γη αυλιζεται 
το φωσ σκοτουσ δε ποιοσ ο τοποσ20ει αγαγοισ µε εισ ορια αυτων ει δε και επιστασαι τριβουσ αυτων21οιδα αρα 
οτι τοτε γεγεννησαι αριθµοσ δε ετων σου πολυσ22ηλθεσ δε επι θησαυρουσ χιονοσ θησαυρουσ δε χαλαζησ 
εορακασ23αποκειται δε σοι εισ ωραν εχθρων εισ ηµεραν πολεµου και µαχησ24ποθεν δε εκπορευεται παχνη η 
διασκεδαννυται νοτοσ εισ την υπ′ ουρανον25τισ δε ητοιµασεν υετω λαβρω ρυσιν οδον δε κυδοιµων26του 
υετισαι επι γην ου ουκ ανηρ ερηµον ου ουχ υπαρχει ανθρωποσ εν αυτη27του χορτασαι αβατον και αοικητον 
και του εκβλαστησαι εξοδον χλοησ28τισ εστιν υετου πατηρ τισ δε εστιν ο τετοκωσ βωλουσ δροσου29εκ 
γαστροσ δε τινοσ εκπορευεται ο κρυσταλλοσ παχνην δε εν ουρανω τισ τετοκεν30η καταβαινει ωσπερ υδωρ 
ρεον προσωπον δε αβυσσου τισ επηξεν31συνηκασ δε δεσµον πλειαδοσ και φραγµον ωριωνοσ ηνοιξασ32η 
διανοιξεισ µαζουρωθ εν καιρω αυτου και εσπερον επι κοµησ αυτου αξεισ αυτα33επιστασαι δε τροπασ 
ουρανου η τα υπ′ ουρανον οµοθυµαδον γινοµενα34καλεσεισ δε νεφοσ φωνη και τροµω υδατοσ λαβρω 
υπακουσεται σου35αποστελεισ δε κεραυνουσ και πορευσονται ερουσιν δε σοι τι εστιν36τισ δε εδωκεν γυναιξιν 
υφασµατοσ σοφιαν η ποικιλτικην επιστηµην37τισ δε ο αριθµων νεφη σοφια ουρανον δε εισ γην 
εκλινεν38κεχυται δε ωσπερ γη κονια κεκολληκα δε αυτον ωσπερ λιθω κυβον39θηρευσεισ δε λεουσιν βοραν 
ψυχασ δε δρακοντων εµπλησεισ40δεδοικασιν γαρ εν κοιταισ αυτων καθηνται δε εν υλαισ ενεδρευοντεσ41τισ 
δε ητοιµασεν κορακι βοραν νεοσσοι γαρ αυτου προσ κυριον κεκραγασιν πλανωµενοι τα σιτα ζητουντεσ 

Chapter 39
1ει εγνωσ καιρον τοκετου τραγελαφων πετρασ εφυλαξασ δε ωδινασ ελαφων2ηριθµησασ δε αυτων µηνασ 
πληρεισ τοκετου ωδινασ δε αυτων ελυσασ3εξεθρεψασ δε αυτων τα παιδια εξω φοβου ωδινασ αυτων 
εξαποστελεισ4απορρηξουσιν τα τεκνα αυτων πληθυνθησονται εν γενηµατι εξελευσονται και ου µη 
ανακαµψουσιν αυτοισ5τισ δε εστιν ο αφεισ ονον αγριον ελευθερον δεσµουσ δε αυτου τισ ελυσεν6εθεµην δε 
την διαιταν αυτου ερηµον και τα σκηνωµατα αυτου αλµυριδα7καταγελων πολυοχλιασ πολεωσ µεµψιν δε 
φορολογου ουκ ακουων8κατασκεψεται ορη νοµην αυτου και οπισω παντοσ χλωρου ζητει9βουλησεται δε σοι 
µονοκερωσ δουλευσαι η κοιµηθηναι επι φατνησ σου10δησεισ δε εν ιµασι ζυγον αυτου η ελκυσει σου αυλακασ 
εν πεδιω11πεποιθασ δε επ′ αυτω οτι πολλη η ισχυσ αυτου επαφησεισ δε αυτω τα εργα σου12πιστευσεισ δε οτι 
αποδωσει σοι τον σπορον εισοισει δε σου τον αλωνα13πτερυξ τερποµενων νεελασα εαν συλλαβη ασιδα και 
νεσσα14οτι αφησει εισ γην τα ωα αυτησ και επι χουν θαλψει15και επελαθετο οτι πουσ σκορπιει και θηρια 
αγρου καταπατησει16απεσκληρυνεν τα τεκνα αυτησ ωστε µη εαυτη εισ κενον εκοπιασεν ανευ φοβου17οτι 
κατεσιωπησεν αυτη ο θεοσ σοφιαν και ουκ εµερισεν αυτη εν τη συνεσει18κατα καιρον εν υψει υψωσει 
καταγελασεται ιππου και του επιβατου αυτου19η συ περιεθηκασ ιππω δυναµιν ενεδυσασ δε τραχηλω αυτου 
φοβον20περιεθηκασ δε αυτω πανοπλιαν δοξαν δε στηθεων αυτου τολµη21ανορυσσων εν πεδιω γαυρια 
εκπορευεται δε εισ πεδιον εν ισχυι22συναντων βελει καταγελα και ου µη αποστραφη απο σιδηρου23επ′ αυτω 
γαυρια τοξον και µαχαιρα24και οργη αφανιει την γην και ου µη πιστευση εωσ αν σηµανη σαλπιγξ25σαλπιγγοσ 
δε σηµαινουσησ λεγει ευγε πορρωθεν δε οσφραινεται πολεµου συν αλµατι και κραυγη26εκ δε τησ σησ 
επιστηµησ εστηκεν ιεραξ αναπετασασ τασ πτερυγασ ακινητοσ καθορων τα προσ νοτον27επι δε σω 
προσταγµατι υψουται αετοσ γυψ δε επι νοσσιασ αυτου καθεσθεισ αυλιζεται28επ′ εξοχη πετρασ και 
αποκρυφω29εκεισε ων ζητει τα σιτα πορρωθεν οι οφθαλµοι αυτου σκοπευουσιν30νεοσσοι δε αυτου φυρονται εν 
αιµατι ου δ′ αν ωσι τεθνεωτεσ παραχρηµα ευρισκονται 
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Chapter 40
1και απεκριθη κυριοσ ο θεοσ τω ιωβ και ειπεν2µη κρισιν µετα ικανου εκκλινει ελεγχων θεον αποκριθησεται 
αυτην3υπολαβων δε ιωβ λεγει τω κυριω4τι ετι εγω κρινοµαι νουθετουµενοσ και ελεγχων κυριον ακουων 
τοιαυτα ουθεν ων εγω δε τινα αποκρισιν δω προσ ταυτα χειρα θησω επι στοµατι µου5απαξ λελαληκα επι δε τω 
δευτερω ου προσθησω6ετι δε υπολαβων ο κυριοσ ειπεν τω ιωβ εκ του νεφουσ7µη αλλα ζωσαι ωσπερ ανηρ την 
οσφυν σου ερωτησω δε σε συ δε µοι αποκριθητι8µη αποποιου µου το κριµα οιει δε µε αλλωσ σοι 
κεχρηµατικεναι η ινα αναφανησ δικαιοσ9η βραχιων σοι εστιν κατα του κυριου η φωνη κατ′ αυτον 
βροντασ10αναλαβε δη υψοσ και δυναµιν δοξαν δε και τιµην αµφιεσαι11αποστειλον δε αγγελουσ οργη παν δε 
υβριστην ταπεινωσον12υπερηφανον δε σβεσον σηψον δε ασεβεισ παραχρηµα13κρυψον δε εισ γην εξω 
οµοθυµαδον τα δε προσωπα αυτων ατιµιασ εµπλησον14οµολογησω αρα οτι δυναται η δεξια σου σωσαι15αλλα 
δη ιδου θηρια παρα σοι χορτον ισα βουσιν εσθιει16ιδου δη ισχυσ αυτου επ′ οσφυι η δε δυναµισ επ′ οµφαλου 
γαστροσ17εστησεν ουραν ωσ κυπαρισσον τα δε νευρα αυτου συµπεπλεκται18αι πλευραι αυτου πλευραι 
χαλκειαι η δε ραχισ αυτου σιδηροσ χυτοσ19τουτ′ εστιν αρχη πλασµατοσ κυριου πεποιηµενον 
εγκαταπαιζεσθαι υπο των αγγελων αυτου20επελθων δε επ′ οροσ ακροτοµον εποιησεν χαρµονην τετραποσιν εν 
τω ταρταρω21υπο παντοδαπα δενδρα κοιµαται παρα παπυρον και καλαµον και βουτοµον22σκιαζονται δε εν 
αυτω δενδρα µεγαλα συν ραδαµνοισ και κλωνεσ αγνου23εαν γενηται πληµµυρα ου µη αισθηθη πεποιθεν οτι 
προσκρουσει ο ιορδανησ εισ το στοµα αυτου24εν τω οφθαλµω αυτου δεξεται αυτον ενσκολιευοµενοσ τρησει 
ρινα25αξεισ δε δρακοντα εν αγκιστρω περιθησεισ δε φορβεαν περι ρινα αυτου26ει δησεισ κρικον εν τω µυκτηρι 
αυτου ψελιω δε τρυπησεισ το χειλοσ αυτου27λαλησει δε σοι δεησει ικετηρια µαλακωσ28θησεται δε διαθηκην 
µετα σου ληµψη δε αυτον δουλον αιωνιον29παιξη δε εν αυτω ωσπερ ορνεω η δησεισ αυτον ωσπερ στρουθιον 
παιδιω30ενσιτουνται δε εν αυτω εθνη µεριτευονται δε αυτον φοινικων γενη31παν δε πλωτον συνελθον ου µη 
ενεγκωσιν βυρσαν µιαν ουρασ αυτου και εν πλοιοισ αλιεων κεφαλην αυτου32επιθησεισ δε αυτω χειρα 
µνησθεισ πολεµον τον γινοµενον εν σωµατι αυτου και µηκετι γινεσθω 

Chapter 41
1ουχ εορακασ αυτον ουδε επι τοισ λεγοµενοισ τεθαυµακασ2ου δεδοικασ οτι ητοιµασται µοι τισ γαρ εστιν ο 
εµοι αντιστασ3η τισ αντιστησεται µοι και υποµενει ει πασα η υπ′ ουρανον εµη εστιν4ου σιωπησοµαι δι′ αυτον 
και λογον δυναµεωσ ελεησει τον ισον αυτου5τισ αποκαλυψει προσωπον ενδυσεωσ αυτου εισ δε πτυξιν 
θωρακοσ αυτου τισ αν εισελθοι6πυλασ προσωπου αυτου τισ ανοιξει κυκλω οδοντων αυτου φοβοσ7τα εγκατα 
αυτου ασπιδεσ χαλκειαι συνδεσµοσ δε αυτου ωσπερ σµιριτησ λιθοσ8εισ του ενοσ κολλωνται πνευµα δε ου µη 
διελθη αυτον9ανηρ τω αδελφω αυτου προσκολληθησεται συνεχονται και ου µη αποσπασθωσιν10εν πταρµω 
αυτου επιφαυσκεται φεγγοσ οι δε οφθαλµοι αυτου ειδοσ εωσφορου11εκ στοµατοσ αυτου εκπορευονται 
λαµπαδεσ καιοµεναι και διαρριπτουνται εσχαραι πυροσ12εκ µυκτηρων αυτου εκπορευεται καπνοσ καµινου 
καιοµενησ πυρι ανθρακων13η ψυχη αυτου ανθρακεσ φλοξ δε εκ στοµατοσ αυτου εκπορευεται14εν δε τραχηλω 
αυτου αυλιζεται δυναµισ εµπροσθεν αυτου τρεχει απωλεια15σαρκεσ δε σωµατοσ αυτου κεκολληνται 
καταχεει επ′ αυτον ου σαλευθησεται16η καρδια αυτου πεπηγεν ωσ λιθοσ εστηκεν δε ωσπερ ακµων 
ανηλατοσ17στραφεντοσ δε αυτου φοβοσ θηριοισ τετραποσιν επι γησ αλλοµενοισ18εαν συναντησωσιν αυτω 
λογχαι ουδεν µη ποιησωσιν δορυ επηρµενον και θωρακα19ηγηται µεν γαρ σιδηρον αχυρα χαλκον δε ωσπερ 
ξυλον σαθρον20ου µη τρωση αυτον τοξον χαλκειον ηγηται µεν πετροβολον χορτον21ωσ καλαµη ελογισθησαν 
σφυραι καταγελα δε σεισµου πυρφορου22η στρωµνη αυτου οβελισκοι οξεισ πασ δε χρυσοσ θαλασσησ υπ′ 
αυτον ωσπερ πηλοσ αµυθητοσ23αναζει την αβυσσον ωσπερ χαλκειον ηγηται δε την θαλασσαν ωσπερ 
εξαλειπτρον24τον δε ταρταρον τησ αβυσσου ωσπερ αιχµαλωτον ελογισατο αβυσσον εισ περιπατον25ουκ εστιν 
ουδεν επι τησ γησ οµοιον αυτω πεποιηµενον εγκαταπαιζεσθαι υπο των αγγελων µου26παν υψηλον ορα αυτοσ 
δε βασιλευσ παντων των εν τοισ υδασιν 

Chapter 42
1υπολαβων δε ιωβ λεγει τω κυριω2οιδα οτι παντα δυνασαι αδυνατει δε σοι ουθεν3τισ γαρ εστιν ο κρυπτων σε 
βουλην φειδοµενοσ δε ρηµατων και σε οιεται κρυπτειν τισ δε αναγγελει µοι α ουκ ηδειν µεγαλα και θαυµαστα 
α ουκ ηπισταµην4ακουσον δε µου κυριε ινα καγω λαλησω ερωτησω δε σε συ δε µε διδαξον5ακοην µεν ωτοσ 
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ηκουον σου το προτερον νυνι δε ο οφθαλµοσ µου εορακεν σε6διο εφαυλισα εµαυτον και ετακην ηγηµαι δε 
εµαυτον γην και σποδον7εγενετο δε µετα το λαλησαι τον κυριον παντα τα ρηµατα ταυτα τω ιωβ ειπεν ο κυριοσ 
ελιφασ τω θαιµανιτη ηµαρτεσ συ και οι δυο φιλοι σου ου γαρ ελαλησατε ενωπιον µου αληθεσ ουδεν ωσπερ ο 
θεραπων µου ιωβ8νυν δε λαβετε επτα µοσχουσ και επτα κριουσ και πορευθητε προσ τον θεραποντα µου ιωβ 
και ποιησει καρπωσιν περι υµων ιωβ δε ο θεραπων µου ευξεται περι υµων οτι ει µη προσωπον αυτου 
ληµψοµαι ει µη γαρ δι′ αυτον απωλεσα αν υµασ ου γαρ ελαλησατε αληθεσ κατα του θεραποντοσ µου 
ιωβ9επορευθη δε ελιφασ ο θαιµανιτησ και βαλδαδ ο σαυχιτησ και σωφαρ ο µιναιοσ και εποιησαν καθωσ 
συνεταξεν αυτοισ ο κυριοσ και ελυσεν την αµαρτιαν αυτοισ δια ιωβ10ο δε κυριοσ ηυξησεν τον ιωβ ευξαµενου 
δε αυτου και περι των φιλων αυτου αφηκεν αυτοισ την αµαρτιαν εδωκεν δε ο κυριοσ διπλα οσα ην εµπροσθεν 
ιωβ εισ διπλασιασµον11ηκουσαν δε παντεσ οι αδελφοι αυτου και αι αδελφαι αυτου παντα τα συµβεβηκοτα 
αυτω και ηλθον προσ αυτον και παντεσ οσοι ηδεισαν αυτον εκ πρωτου φαγοντεσ δε και πιοντεσ παρ′ αυτω 
παρεκαλεσαν αυτον και εθαυµασαν επι πασιν οισ επηγαγεν αυτω ο κυριοσ εδωκεν δε αυτω εκαστοσ αµναδα 
µιαν και τετραδραχµον χρυσουν ασηµον12ο δε κυριοσ ευλογησεν τα εσχατα ιωβ η τα εµπροσθεν ην δε τα 
κτηνη αυτου προβατα µυρια τετρακισχιλια καµηλοι εξακισχιλιαι ζευγη βοων χιλια ονοι θηλειαι νοµαδεσ 
χιλιαι13γεννωνται δε αυτω υιοι επτα και θυγατερεσ τρεισ14και εκαλεσεν την µεν πρωτην ηµεραν την δε 
δευτεραν κασιαν την δε τριτην αµαλθειασ κερασ15και ουχ ευρεθησαν κατα τασ θυγατερασ ιωβ βελτιουσ 
αυτων εν τη υπ′ ουρανον εδωκεν δε αυταισ ο πατηρ κληρονοµιαν εν τοισ αδελφοισ16εζησεν δε ιωβ µετα την 
πληγην ετη εκατον εβδοµηκοντα τα δε παντα εζησεν ετη διακοσια τεσσαρακοντα οκτω και ειδεν ιωβ τουσ 
υιουσ αυτου και τουσ υιουσ των υιων αυτου τεταρτην γενεαν17και ετελευτησεν ιωβ πρεσβυτεροσ και πληρησ 
ηµερων17γεγραπται δε αυτον παλιν αναστησεσθαι µεθ′ ων ο κυριοσ ανιστησιν17ουτοσ ερµηνευεται εκ τησ 
συριακησ βιβλου εν µεν γη κατοικων τη αυσιτιδι επι τοισ οριοισ τησ ιδουµαιασ και αραβιασ πρου+πηρχεν δε 
αυτω ονοµα ιωβαβ17λαβων δε γυναικα αραβισσαν γεννα υιον ω ονοµα εννων ην δε αυτοσ πατροσ µεν ζαρε 
των ησαυ υιων υιοσ µητροσ δε βοσορρασ ωστε ειναι αυτον πεµπτον απο αβρααµ17και ουτοι οι βασιλεισ οι 
βασιλευσαντεσ εν εδωµ ησ και αυτοσ ηρξεν χωρασ πρωτοσ βαλακ ο του βεωρ και ονοµα τη πολει αυτου 
δενναβα µετα δε βαλακ ιωβαβ ο καλουµενοσ ιωβ µετα δε τουτον ασοµ ο υπαρχων ηγεµων εκ τησ θαιµανιτιδοσ 
χωρασ µετα δε τουτον αδαδ υιοσ βαραδ ο εκκοψασ µαδιαµ εν τω πεδιω µωαβ και ονοµα τη πολει αυτου 
γεθθαιµ17οι δε ελθοντεσ προσ αυτον φιλοι ελιφασ των ησαυ υιων θαιµανων βασιλευσ βαλδαδ ο σαυχαιων 
τυραννοσ σωφαρ ο µιναιων βασιλευσ . 
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Psalms - Septuagint

 

Psalms

Chapter 1
1µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδραν λοιµων 
ουκ εκαθισεν2αλλ′ η εν τω νοµω κυριου το θεληµα αυτου και εν τω νοµω αυτου µελετησει ηµερασ και 
νυκτοσ3και εσται ωσ το ξυλον το πεφυτευµενον παρα τασ διεξοδουσ των υδατων ο τον καρπον αυτου δωσει εν 
καιρω αυτου και το φυλλον αυτου ουκ απορρυησεται και παντα οσα αν ποιη κατευοδωθησεται4ουχ ουτωσ οι 
ασεβεισ ουχ ουτωσ αλλ′ η ωσ ο χνουσ ον εκριπτει ο ανεµοσ απο προσωπου τησ γησ5δια τουτο ουκ 
αναστησονται ασεβεισ εν κρισει ουδε αµαρτωλοι εν βουλη δικαιων6οτι γινωσκει κυριοσ οδον δικαιων και 
οδοσ ασεβων απολειται

Chapter 2
1ινα τι εφρυαξαν εθνη και λαοι εµελετησαν κενα2παρεστησαν οι βασιλεισ τησ γησ και οι αρχοντεσ 
συνηχθησαν επι το αυτο κατα του κυριου και κατα του χριστου αυτου διαψαλµα3διαρρηξωµεν τουσ δεσµουσ 
αυτων και απορριψωµεν αφ′ ηµων τον ζυγον αυτων4ο κατοικων εν ουρανοισ εκγελασεται αυτουσ και ο 
κυριοσ εκµυκτηριει αυτουσ5τοτε λαλησει προσ αυτουσ εν οργη αυτου και εν τω θυµω αυτου ταραξει 
αυτουσ6εγω δε κατεσταθην βασιλευσ υπ′ αυτου επι σιων οροσ το αγιον αυτου7διαγγελλων το προσταγµα 
κυριου κυριοσ ειπεν προσ µε υιοσ µου ει συ εγω σηµερον γεγεννηκα σε8αιτησαι παρ′ εµου και δωσω σοι εθνη 
την κληρονοµιαν σου και την κατασχεσιν σου τα περατα τησ γησ9ποιµανεισ αυτουσ εν ραβδω σιδηρα ωσ 
σκευοσ κεραµεωσ συντριψεισ αυτουσ10και νυν βασιλεισ συνετε παιδευθητε παντεσ οι κρινοντεσ την 
γην11δουλευσατε τω κυριω εν φοβω και αγαλλιασθε αυτω εν τροµω12δραξασθε παιδειασ µηποτε οργισθη 
κυριοσ και απολεισθε εξ οδου δικαιασ οταν εκκαυθη εν ταχει ο θυµοσ αυτου µακαριοι παντεσ οι πεποιθοτεσ 
επ′ αυτω

Chapter 3
1ψαλµοσ τω δαυιδ οποτε απεδιδρασκεν απο προσωπου αβεσσαλωµ του υιου αυτου2κυριε τι επληθυνθησαν οι 
θλιβοντεσ µε πολλοι επανιστανται επ′ εµε3πολλοι λεγουσιν τη ψυχη µου ουκ εστιν σωτηρια αυτω εν τω θεω 
αυτου διαψαλµα4συ δε κυριε αντιληµπτωρ µου ει δοξα µου και υψων την κεφαλην µου5φωνη µου προσ κυριον 
εκεκραξα και επηκουσεν µου εξ ορουσ αγιου αυτου διαψαλµα6εγω εκοιµηθην και υπνωσα εξηγερθην οτι 
κυριοσ αντιληµψεται µου7ου φοβηθησοµαι απο µυριαδων λαου των κυκλω συνεπιτιθεµενων µοι8αναστα 
κυριε σωσον µε ο θεοσ µου οτι συ επαταξασ παντασ τουσ εχθραινοντασ µοι µαταιωσ οδοντασ αµαρτωλων 
συνετριψασ9του κυριου η σωτηρια και επι τον λαον σου η ευλογια σου

Chapter 4
1εισ το τελοσ εν ψαλµοισ ωδη τω δαυιδ2εν τω επικαλεισθαι µε εισηκουσεν µου ο θεοσ τησ δικαιοσυνησ µου εν 
θλιψει επλατυνασ µοι οικτιρησον µε και εισακουσον τησ προσευχησ µου3υιοι ανθρωπων εωσ ποτε 
βαρυκαρδιοι ινα τι αγαπατε µαταιοτητα και ζητειτε ψευδοσ διαψαλµα4και γνωτε οτι εθαυµαστωσεν κυριοσ 
τον οσιον αυτου κυριοσ εισακουσεται µου εν τω κεκραγεναι µε προσ αυτον5οργιζεσθε και µη αµαρτανετε 
λεγετε εν ταισ καρδιαισ υµων και επι ταισ κοιταισ υµων κατανυγητε διαψαλµα6θυσατε θυσιαν δικαιοσυνησ 
και ελπισατε επι κυριον7πολλοι λεγουσιν τισ δειξει ηµιν τα αγαθα εσηµειωθη εφ′ ηµασ το φωσ του προσωπου 
σου κυριε8εδωκασ ευφροσυνην εισ την καρδιαν µου απο καιρου σιτου και οινου και ελαιου αυτων 
επληθυνθησαν9εν ειρηνη επι το αυτο κοιµηθησοµαι και υπνωσω οτι συ κυριε κατα µονασ επ′ ελπιδι 
κατωκισασ µε
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Chapter 5
1εισ το τελοσ υπερ τησ κληρονοµουσησ ψαλµοσ τω δαυιδ2τα ρηµατα µου ενωτισαι κυριε συνεσ τησ κραυγησ 
µου3προσχεσ τη φωνη τησ δεησεωσ µου ο βασιλευσ µου και ο θεοσ µου οτι προσ σε προσευξοµαι κυριε4το 
πρωι εισακουση τησ φωνησ µου το πρωι παραστησοµαι σοι και εποψοµαι5οτι ουχι θεοσ θελων ανοµιαν συ ει 
ουδε παροικησει σοι πονηρευοµενοσ6ου διαµενουσιν παρανοµοι κατεναντι των οφθαλµων σου εµισησασ 
παντασ τουσ εργαζοµενουσ την ανοµιαν7απολεισ παντασ τουσ λαλουντασ το ψευδοσ ανδρα αιµατων και 
δολιον βδελυσσεται κυριοσ8εγω δε εν τω πληθει του ελεουσ σου εισελευσοµαι εισ τον οικον σου προσκυνησω 
προσ ναον αγιον σου εν φοβω σου9κυριε οδηγησον µε εν τη δικαιοσυνη σου ενεκα των εχθρων µου 
κατευθυνον ενωπιον µου την οδον σου10οτι ουκ εστιν εν τω στοµατι αυτων αληθεια η καρδια αυτων µαταια 
ταφοσ ανεωγµενοσ ο λαρυγξ αυτων ταισ γλωσσαισ αυτων εδολιουσαν11κρινον αυτουσ ο θεοσ αποπεσατωσαν 
απο των διαβουλιων αυτων κατα το πληθοσ των ασεβειων αυτων εξωσον αυτουσ οτι παρεπικραναν σε 
κυριε12και ευφρανθητωσαν παντεσ οι ελπιζοντεσ επι σε εισ αιωνα αγαλλιασονται και κατασκηνωσεισ εν 
αυτοισ και καυχησονται εν σοι παντεσ οι αγαπωντεσ το ονοµα σου13οτι συ ευλογησεισ δικαιον κυριε ωσ 
οπλω ευδοκιασ εστεφανωσασ ηµασ

Chapter 6
1εισ το τελοσ εν υµνοισ υπερ τησ ογδοησ ψαλµοσ τω δαυιδ2κυριε µη τω θυµω σου ελεγξησ µε µηδε τη οργη 
σου παιδευσησ µε3ελεησον µε κυριε οτι ασθενησ ειµι ιασαι µε κυριε οτι εταραχθη τα οστα µου4και η ψυχη 
µου εταραχθη σφοδρα και συ κυριε εωσ ποτε5επιστρεψον κυριε ρυσαι την ψυχην µου σωσον µε ενεκεν του 
ελεουσ σου6οτι ουκ εστιν εν τω θανατω ο µνηµονευων σου εν δε τω αδη τισ εξοµολογησεται σοι7εκοπιασα εν 
τω στεναγµω µου λουσω καθ′ εκαστην νυκτα την κλινην µου εν δακρυσιν µου την στρωµνην µου 
βρεξω8εταραχθη απο θυµου ο οφθαλµοσ µου επαλαιωθην εν πασιν τοισ εχθροισ µου9αποστητε απ′ εµου 
παντεσ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν οτι εισηκουσεν κυριοσ τησ φωνησ του κλαυθµου µου10εισηκουσεν 
κυριοσ τησ δεησεωσ µου κυριοσ την προσευχην µου προσεδεξατο11αισχυνθειησαν και ταραχθειησαν σφοδρα 
παντεσ οι εχθροι µου αποστραφειησαν και καταισχυνθειησαν σφοδρα δια ταχουσ

Chapter 7
1ψαλµοσ τω δαυιδ ον ησεν τω κυριω υπερ των λογων χουσι υιου ιεµενι2κυριε ο θεοσ µου επι σοι ηλπισα 
σωσον µε εκ παντων των διωκοντων µε και ρυσαι µε3µηποτε αρπαση ωσ λεων την ψυχην µου µη οντοσ 
λυτρουµενου µηδε σωζοντοσ4κυριε ο θεοσ µου ει εποιησα τουτο ει εστιν αδικια εν χερσιν µου5ει ανταπεδωκα 
τοισ ανταποδιδουσιν µοι κακα αποπεσοιν αρα απο των εχθρων µου κενοσ6καταδιωξαι αρα ο εχθροσ την 
ψυχην µου και καταλαβοι και καταπατησαι εισ γην την ζωην µου και την δοξαν µου εισ χουν κατασκηνωσαι 
διαψαλµα7αναστηθι κυριε εν οργη σου υψωθητι εν τοισ περασι των εχθρων µου εξεγερθητι κυριε ο θεοσ µου 
εν προσταγµατι ω ενετειλω8και συναγωγη λαων κυκλωσει σε και υπερ ταυτησ εισ υψοσ επιστρεψον9κυριοσ 
κρινει λαουσ κρινον µε κυριε κατα την δικαιοσυνην µου και κατα την ακακιαν µου επ′ εµοι10συντελεσθητω 
δη πονηρια αµαρτωλων και κατευθυνεισ δικαιον εταζων καρδιασ και νεφρουσ ο θεοσ11δικαια η βοηθεια µου 
παρα του θεου του σωζοντοσ τουσ ευθεισ τη καρδια12ο θεοσ κριτησ δικαιοσ και ισχυροσ και µακροθυµοσ µη 
οργην επαγων καθ′ εκαστην ηµεραν13εαν µη επιστραφητε την ροµφαιαν αυτου στιλβωσει το τοξον αυτου 
ενετεινεν και ητοιµασεν αυτο14και εν αυτω ητοιµασεν σκευη θανατου τα βελη αυτου τοισ καιοµενοισ 
εξειργασατο15ιδου ωδινησεν αδικιαν συνελαβεν πονον και ετεκεν ανοµιαν16λακκον ωρυξεν και ανεσκαψεν 
αυτον και εµπεσειται εισ βοθρον ον ειργασατο17επιστρεψει ο πονοσ αυτου εισ κεφαλην αυτου και επι 
κορυφην αυτου η αδικια αυτου καταβησεται18εξοµολογησοµαι κυριω κατα την δικαιοσυνην αυτου και ψαλω 
τω ονοµατι κυριου του υψιστου

Chapter 8
1εισ το τελοσ υπερ των ληνων ψαλµοσ τω δαυιδ2κυριε ο κυριοσ ηµων ωσ θαυµαστον το ονοµα σου εν παση τη 
γη οτι επηρθη η µεγαλοπρεπεια σου υπερανω των ουρανων3εκ στοµατοσ νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω 
αινον ενεκα των εχθρων σου του καταλυσαι εχθρον και εκδικητην4οτι οψοµαι τουσ ουρανουσ εργα των 
δακτυλων σου σεληνην και αστερασ α συ εθεµελιωσασ5τι εστιν ανθρωποσ οτι µιµνησκη αυτου η υιοσ 
ανθρωπου οτι επισκεπτη αυτον6ηλαττωσασ αυτον βραχυ τι παρ′ αγγελουσ δοξη και τιµη εστεφανωσασ 
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αυτον7και κατεστησασ αυτον επι τα εργα των χειρων σου παντα υπεταξασ υποκατω των ποδων 
αυτου8προβατα και βοασ πασασ ετι δε και τα κτηνη του πεδιου9τα πετεινα του ουρανου και τουσ ιχθυασ τησ 
θαλασσησ τα διαπορευοµενα τριβουσ θαλασσων10κυριε ο κυριοσ ηµων ωσ θαυµαστον το ονοµα σου εν παση 
τη γη

Chapter 9
1εισ το τελοσ υπερ των κρυφιων του υιου ψαλµοσ τω δαυιδ2εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ολη καρδια µου 
διηγησοµαι παντα τα θαυµασια σου3ευφρανθησοµαι και αγαλλιασοµαι εν σοι ψαλω τω ονοµατι σου 
υψιστε4εν τω αποστραφηναι τον εχθρον µου εισ τα οπισω ασθενησουσιν και απολουνται απο προσωπου 
σου5οτι εποιησασ την κρισιν µου και την δικην µου εκαθισασ επι θρονου ο κρινων δικαιοσυνην6επετιµησασ 
εθνεσιν και απωλετο ο ασεβησ το ονοµα αυτων εξηλειψασ εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνοσ7του 
εχθρου εξελιπον αι ροµφαιαι εισ τελοσ και πολεισ καθειλεσ απωλετο το µνηµοσυνον αυτων µετ′ ηχουσ8και ο 
κυριοσ εισ τον αιωνα µενει ητοιµασεν εν κρισει τον θρονον αυτου9και αυτοσ κρινει την οικουµενην εν 
δικαιοσυνη κρινει λαουσ εν ευθυτητι10και εγενετο κυριοσ καταφυγη τω πενητι βοηθοσ εν ευκαιριαισ εν 
θλιψει11και ελπισατωσαν επι σε οι γινωσκοντεσ το ονοµα σου οτι ουκ εγκατελιπεσ τουσ εκζητουντασ σε 
κυριε12ψαλατε τω κυριω τω κατοικουντι εν σιων αναγγειλατε εν τοισ εθνεσιν τα επιτηδευµατα αυτου13οτι 
εκζητων τα αιµατα αυτων εµνησθη ουκ επελαθετο τησ κραυγησ των πενητων14ελεησον µε κυριε ιδε την 
ταπεινωσιν µου εκ των εχθρων µου ο υψων µε εκ των πυλων του θανατου15οπωσ αν εξαγγειλω πασασ τασ 
αινεσεισ σου εν ταισ πυλαισ τησ θυγατροσ σιων αγαλλιασοµαι επι τω σωτηριω σου16ενεπαγησαν εθνη εν 
διαφθορα η εποιησαν εν παγιδι ταυτη η εκρυψαν συνεληµφθη ο πουσ αυτων17γινωσκεται κυριοσ κριµατα 
ποιων εν τοισ εργοισ των χειρων αυτου συνεληµφθη ο αµαρτωλοσ ωδη διαψαλµατοσ18αποστραφητωσαν οι 
αµαρτωλοι εισ τον αδην παντα τα εθνη τα επιλανθανοµενα του θεου19οτι ουκ εισ τελοσ επιλησθησεται ο 
πτωχοσ η υποµονη των πενητων ουκ απολειται εισ τον αιωνα20αναστηθι κυριε µη κραταιουσθω ανθρωποσ 
κριθητωσαν εθνη ενωπιον σου21καταστησον κυριε νοµοθετην επ′ αυτουσ γνωτωσαν εθνη οτι ανθρωποι εισιν 
διαψαλµα22ινα τι κυριε αφεστηκασ µακροθεν υπερορασ εν ευκαιριαισ εν θλιψει23εν τω υπερηφανευεσθαι τον 
ασεβη εµπυριζεται ο πτωχοσ συλλαµβανονται εν διαβουλιοισ οισ διαλογιζονται24οτι επαινειται ο αµαρτωλοσ 
εν ταισ επιθυµιαισ τησ ψυχησ αυτου και ο αδικων ενευλογειται25παρωξυνεν τον κυριον ο αµαρτωλοσ κατα το 
πληθοσ τησ οργησ αυτου ουκ εκζητησει ουκ εστιν ο θεοσ ενωπιον αυτου26βεβηλουνται αι οδοι αυτου εν παντι 
καιρω ανταναιρειται τα κριµατα σου απο προσωπου αυτου παντων των εχθρων αυτου κατακυριευσει27ειπεν 
γαρ εν καρδια αυτου ου µη σαλευθω απο γενεασ εισ γενεαν ανευ κακου28ου αρασ το στοµα αυτου γεµει και 
πικριασ και δολου υπο την γλωσσαν αυτου κοποσ και πονοσ29εγκαθηται ενεδρα µετα πλουσιων εν 
αποκρυφοισ αποκτειναι αθωον οι οφθαλµοι αυτου εισ τον πενητα αποβλεπουσιν30ενεδρευει εν αποκρυφω ωσ 
λεων εν τη µανδρα αυτου ενεδρευει του αρπασαι πτωχον αρπασαι πτωχον εν τω ελκυσαι αυτον31εν τη παγιδι 
αυτου ταπεινωσει αυτον κυψει και πεσειται εν τω αυτον κατακυριευσαι των πενητων32ειπεν γαρ εν καρδια 
αυτου επιλελησται ο θεοσ απεστρεψεν το προσωπον αυτου του µη βλεπειν εισ τελοσ33αναστηθι κυριε ο θεοσ 
υψωθητω η χειρ σου µη επιλαθη των πενητων34ενεκεν τινοσ παρωξυνεν ο ασεβησ τον θεον ειπεν γαρ εν 
καρδια αυτου ουκ εκζητησει35βλεπεισ οτι συ πονον και θυµον κατανοεισ του παραδουναι αυτουσ εισ χειρασ 
σου σοι ουν εγκαταλελειπται ο πτωχοσ ορφανω συ ησθα βοηθων36συντριψον τον βραχιονα του αµαρτωλου 
και πονηρου ζητηθησεται η αµαρτια αυτου και ου µη ευρεθη δι′ αυτην37βασιλευσει κυριοσ εισ τον αιωνα και 
εισ τον αιωνα του αιωνοσ απολεισθε εθνη εκ τησ γησ αυτου38την επιθυµιαν των πενητων εισηκουσεν κυριοσ 
την ετοιµασιαν τησ καρδιασ αυτων προσεσχεν το ουσ σου39κριναι ορφανω και ταπεινω ινα µη προσθη ετι του 
µεγαλαυχειν ανθρωποσ επι τησ γησ

Chapter 10
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ επι τω κυριω πεποιθα πασ ερειτε τη ψυχη µου µεταναστευου επι τα ορη ωσ 
στρουθιον2οτι ιδου οι αµαρτωλοι ενετειναν τοξον ητοιµασαν βελη εισ φαρετραν του κατατοξευσαι εν 
σκοτοµηνη τουσ ευθεισ τη καρδια3οτι α κατηρτισω καθειλον ο δε δικαιοσ τι εποιησεν4κυριοσ εν ναω αγιω 
αυτου κυριοσ εν ουρανω ο θρονοσ αυτου οι οφθαλµοι αυτου εισ τον πενητα αποβλεπουσιν τα βλεφαρα αυτου 
εξεταζει τουσ υιουσ των ανθρωπων5κυριοσ εξεταζει τον δικαιον και τον ασεβη ο δε αγαπων αδικιαν µισει την 
εαυτου ψυχην6επιβρεξει επι αµαρτωλουσ παγιδασ πυρ και θειον και πνευµα καταιγιδοσ η µερισ του ποτηριου 
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αυτων7οτι δικαιοσ κυριοσ και δικαιοσυνασ ηγαπησεν ευθυτητα ειδεν το προσωπον αυτου

Chapter 11
1εισ το τελοσ υπερ τησ ογδοησ ψαλµοσ τω δαυιδ2σωσον µε κυριε οτι εκλελοιπεν οσιοσ οτι ωλιγωθησαν αι 
αληθειαι απο των υιων των ανθρωπων3µαταια ελαλησεν εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου χειλη δολια εν 
καρδια και εν καρδια ελαλησαν4εξολεθρευσαι κυριοσ παντα τα χειλη τα δολια και γλωσσαν 
µεγαλορηµονα5τουσ ειποντασ την γλωσσαν ηµων µεγαλυνουµεν τα χειλη ηµων παρ′ ηµων εστιν τισ ηµων 
κυριοσ εστιν6απο τησ ταλαιπωριασ των πτωχων και απο του στεναγµου των πενητων νυν αναστησοµαι λεγει 
κυριοσ θησοµαι εν σωτηρια παρρησιασοµαι εν αυτω7τα λογια κυριου λογια αγνα αργυριον πεπυρωµενον 
δοκιµιον τη γη κεκαθαρισµενον επταπλασιωσ8συ κυριε φυλαξεισ ηµασ και διατηρησεισ ηµασ απο τησ γενεασ 
ταυτησ και εισ τον αιωνα9κυκλω οι ασεβεισ περιπατουσιν κατα το υψοσ σου επολυωρησασ τουσ υιουσ των 
ανθρωπων

Chapter 12
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2εωσ ποτε κυριε επιληση µου εισ τελοσ εωσ ποτε αποστρεψεισ το προσωπον 
σου απ′ εµου3εωσ τινοσ θησοµαι βουλασ εν ψυχη µου οδυνασ εν καρδια µου ηµερασ εωσ ποτε υψωθησεται ο 
εχθροσ µου επ′ εµε4επιβλεψον εισακουσον µου κυριε ο θεοσ µου φωτισον τουσ οφθαλµουσ µου µηποτε 
υπνωσω εισ θανατον5µηποτε ειπη ο εχθροσ µου ισχυσα προσ αυτον οι θλιβοντεσ µε αγαλλιασονται εαν 
σαλευθω6εγω δε επι τω ελεει σου ηλπισα αγαλλιασεται η καρδια µου επι τω σωτηριω σου ασω τω κυριω τω 
ευεργετησαντι µε και ψαλω τω ονοµατι κυριου του υψιστου

Chapter 13
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ ειπεν αφρων εν καρδια αυτου ουκ εστιν θεοσ διεφθειραν και εβδελυχθησαν εν 
επιτηδευµασιν ουκ εστιν ποιων χρηστοτητα ουκ εστιν εωσ ενοσ2κυριοσ εκ του ουρανου διεκυψεν επι τουσ 
υιουσ των ανθρωπων του ιδειν ει εστιν συνιων η εκζητων τον θεον3παντεσ εξεκλιναν αµα ηχρεωθησαν ουκ 
εστιν ποιων χρηστοτητα ουκ εστιν εωσ ενοσ ταφοσ ανεωγµενοσ ο λαρυγξ αυτων ταισ γλωσσαισ αυτων 
εδολιουσαν ιοσ ασπιδων υπο τα χειλη αυτων ων το στοµα αρασ και πικριασ γεµει οξεισ οι ποδεσ αυτων 
εκχεαι αιµα συντριµµα και ταλαιπωρια εν ταισ οδοισ αυτων και οδον ειρηνησ ουκ εγνωσαν ουκ εστιν φοβοσ 
θεου απεναντι των οφθαλµων αυτων4ουχι γνωσονται παντεσ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν οι κατεσθιοντεσ τον 
λαον µου βρωσει αρτου τον κυριον ουκ επεκαλεσαντο5εκει εδειλιασαν φοβω ου ουκ ην φοβοσ οτι ο θεοσ εν 
γενεα δικαια6βουλην πτωχου κατησχυνατε οτι κυριοσ ελπισ αυτου εστιν7τισ δωσει εκ σιων το σωτηριον του 
ισραηλ εν τω επιστρεψαι κυριον την αιχµαλωσιαν του λαου αυτου αγαλλιασθω ιακωβ και ευφρανθητω 
ισραηλ

Chapter 14
1ψαλµοσ τω δαυιδ κυριε τισ παροικησει εν τω σκηνωµατι σου και τισ κατασκηνωσει εν τω ορει τω αγιω 
σου2πορευοµενοσ αµωµοσ και εργαζοµενοσ δικαιοσυνην λαλων αληθειαν εν καρδια αυτου3οσ ουκ εδολωσεν 
εν γλωσση αυτου ουδε εποιησεν τω πλησιον αυτου κακον και ονειδισµον ουκ ελαβεν επι τουσ εγγιστα 
αυτου4εξουδενωται ενωπιον αυτου πονηρευοµενοσ τουσ δε φοβουµενουσ κυριον δοξαζει ο οµνυων τω 
πλησιον αυτου και ουκ αθετων5το αργυριον αυτου ουκ εδωκεν επι τοκω και δωρα επ′ αθωοισ ουκ ελαβεν ο 
ποιων ταυτα ου σαλευθησεται εισ τον αιωνα

Chapter 15
1στηλογραφια τω δαυιδ φυλαξον µε κυριε οτι επι σοι ηλπισα2ειπα τω κυριω κυριοσ µου ει συ οτι των αγαθων 
µου ου χρειαν εχεισ3τοισ αγιοισ τοισ εν τη γη αυτου εθαυµαστωσεν παντα τα θεληµατα αυτου εν 
αυτοισ4επληθυνθησαν αι ασθενειαι αυτων µετα ταυτα εταχυναν ου µη συναγαγω τασ συναγωγασ αυτων εξ 
αιµατων ουδε µη µνησθω των ονοµατων αυτων δια χειλεων µου5κυριοσ η µερισ τησ κληρονοµιασ µου και του 
ποτηριου µου συ ει ο αποκαθιστων την κληρονοµιαν µου εµοι6σχοινια επεπεσαν µοι εν τοισ κρατιστοισ και 
γαρ η κληρονοµια µου κρατιστη µοι εστιν7ευλογησω τον κυριον τον συνετισαντα µε ετι δε και εωσ νυκτοσ 
επαιδευσαν µε οι νεφροι µου8προωρωµην τον κυριον ενωπιον µου δια παντοσ οτι εκ δεξιων µου εστιν ινα µη 
σαλευθω9δια τουτο ηυφρανθη η καρδια µου και ηγαλλιασατο η γλωσσα µου ετι δε και η σαρξ µου 
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κατασκηνωσει επ′ ελπιδι10οτι ουκ εγκαταλειψεισ την ψυχην µου εισ αδην ουδε δωσεισ τον οσιον σου ιδειν 
διαφθοραν11εγνωρισασ µοι οδουσ ζωησ πληρωσεισ µε ευφροσυνησ µετα του προσωπου σου τερπνοτητεσ εν τη 
δεξια σου εισ τελοσ

Chapter 16
1προσευχη του δαυιδ εισακουσον κυριε τησ δικαιοσυνησ µου προσχεσ τη δεησει µου ενωτισαι τησ 
προσευχησ µου ουκ εν χειλεσιν δολιοισ2εκ προσωπου σου το κριµα µου εξελθοι οι οφθαλµοι µου ιδετωσαν 
ευθυτητασ3εδοκιµασασ την καρδιαν µου επεσκεψω νυκτοσ επυρωσασ µε και ουχ ευρεθη εν εµοι αδικια4οπωσ 
αν µη λαληση το στοµα µου τα εργα των ανθρωπων δια τουσ λογουσ των χειλεων σου εγω εφυλαξα οδουσ 
σκληρασ5καταρτισαι τα διαβηµατα µου εν ταισ τριβοισ σου ινα µη σαλευθωσιν τα διαβηµατα µου6εγω 
εκεκραξα οτι επηκουσασ µου ο θεοσ κλινον το ουσ σου εµοι και εισακουσον των ρηµατων µου7θαυµαστωσον 
τα ελεη σου ο σωζων τουσ ελπιζοντασ επι σε εκ των ανθεστηκοτων τη δεξια σου8φυλαξον µε ωσ κοραν 
οφθαλµου εν σκεπη των πτερυγων σου σκεπασεισ µε9απο προσωπου ασεβων των ταλαιπωρησαντων µε οι 
εχθροι µου την ψυχην µου περιεσχον10το στεαρ αυτων συνεκλεισαν το στοµα αυτων ελαλησεν 
υπερηφανιαν11εκβαλλοντεσ µε νυνι περιεκυκλωσαν µε τουσ οφθαλµουσ αυτων εθεντο εκκλιναι εν τη 
γη12υπελαβον µε ωσει λεων ετοιµοσ εισ θηραν και ωσει σκυµνοσ οικων εν αποκρυφοισ13αναστηθι κυριε 
προφθασον αυτουσ και υποσκελισον αυτουσ ρυσαι την ψυχην µου απο ασεβουσ ροµφαιαν σου απο εχθρων 
τησ χειροσ σου14κυριε απο ολιγων απο γησ διαµερισον αυτουσ εν τη ζωη αυτων και των κεκρυµµενων σου 
επλησθη η γαστηρ αυτων εχορτασθησαν υιων και αφηκαν τα καταλοιπα τοισ νηπιοισ αυτων15εγω δε εν 
δικαιοσυνη οφθησοµαι τω προσωπω σου χορτασθησοµαι εν τω οφθηναι την δοξαν σου

Chapter 17
1εισ το τελοσ τω παιδι κυριου τω δαυιδ α ελαλησεν τω κυριω τουσ λογουσ τησ ωδησ ταυτησ εν ηµερα η 
ερρυσατο αυτον κυριοσ εκ χειροσ παντων των εχθρων αυτου και εκ χειροσ σαουλ2και ειπεν αγαπησω σε 
κυριε η ισχυσ µου3κυριοσ στερεωµα µου και καταφυγη µου και ρυστησ µου ο θεοσ µου βοηθοσ µου και ελπιω 
επ′ αυτον υπερασπιστησ µου και κερασ σωτηριασ µου αντιληµπτωρ µου4αινων επικαλεσοµαι κυριον και εκ 
των εχθρων µου σωθησοµαι5περιεσχον µε ωδινεσ θανατου και χειµαρροι ανοµιασ εξεταραξαν µε6ωδινεσ 
αδου περιεκυκλωσαν µε προεφθασαν µε παγιδεσ θανατου7και εν τω θλιβεσθαι µε επεκαλεσαµην τον κυριον 
και προσ τον θεον µου εκεκραξα ηκουσεν εκ ναου αγιου αυτου φωνησ µου και η κραυγη µου ενωπιον αυτου 
εισελευσεται εισ τα ωτα αυτου8και εσαλευθη και εντροµοσ εγενηθη η γη και τα θεµελια των ορεων 
εταραχθησαν και εσαλευθησαν οτι ωργισθη αυτοισ ο θεοσ9ανεβη καπνοσ εν οργη αυτου και πυρ απο 
προσωπου αυτου κατεφλογισεν ανθρακεσ ανηφθησαν απ′ αυτου10και εκλινεν ουρανον και κατεβη και γνοφοσ 
υπο τουσ ποδασ αυτου11και επεβη επι χερουβιν και επετασθη επετασθη επι πτερυγων ανεµων12και εθετο 
σκοτοσ αποκρυφην αυτου κυκλω αυτου η σκηνη αυτου σκοτεινον υδωρ εν νεφελαισ αερων13απο τησ 
τηλαυγησεωσ ενωπιον αυτου αι νεφελαι διηλθον χαλαζα και ανθρακεσ πυροσ14και εβροντησεν εξ ουρανου 
κυριοσ και ο υψιστοσ εδωκεν φωνην αυτου15και εξαπεστειλεν βελη και εσκορπισεν αυτουσ και αστραπασ 
επληθυνεν και συνεταραξεν αυτουσ16και ωφθησαν αι πηγαι των υδατων και ανεκαλυφθη τα θεµελια τησ 
οικουµενησ απο επιτιµησεωσ σου κυριε απο εµπνευσεωσ πνευµατοσ οργησ σου17εξαπεστειλεν εξ υψουσ και 
ελαβεν µε προσελαβετο µε εξ υδατων πολλων18ρυσεται µε εξ εχθρων µου δυνατων και εκ των µισουντων µε 
οτι εστερεωθησαν υπερ εµε19προεφθασαν µε εν ηµερα κακωσεωσ µου και εγενετο κυριοσ αντιστηριγµα 
µου20και εξηγαγεν µε εισ πλατυσµον ρυσεται µε οτι ηθελησεν µε ρυσεται µε εξ εχθρων µου δυνατων και εκ 
των µισουντων µε21και ανταποδωσει µοι κυριοσ κατα την δικαιοσυνην µου και κατα την καθαριοτητα των 
χειρων µου ανταποδωσει µοι22οτι εφυλαξα τασ οδουσ κυριου και ουκ ησεβησα απο του θεου µου23οτι παντα 
τα κριµατα αυτου ενωπιον µου και τα δικαιωµατα αυτου ουκ απεστησα απ′ εµου24και εσοµαι αµωµοσ µετ′ 
αυτου και φυλαξοµαι απο τησ ανοµιασ µου25και ανταποδωσει µοι κυριοσ κατα την δικαιοσυνην µου και 
κατα την καθαριοτητα των χειρων µου ενωπιον των οφθαλµων αυτου26µετα οσιου οσιωθηση και µετα ανδροσ 
αθωου αθωοσ εση27και µετα εκλεκτου εκλεκτοσ εση και µετα στρεβλου διαστρεψεισ28οτι συ λαον ταπεινον 
σωσεισ και οφθαλµουσ υπερηφανων ταπεινωσεισ29οτι συ φωτιεισ λυχνον µου κυριε ο θεοσ µου φωτιεισ το 
σκοτοσ µου30οτι εν σοι ρυσθησοµαι απο πειρατηριου και εν τω θεω µου υπερβησοµαι τειχοσ31ο θεοσ µου 
αµωµοσ η οδοσ αυτου τα λογια κυριου πεπυρωµενα υπερασπιστησ εστιν παντων των ελπιζοντων επ′ 
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αυτον32οτι τισ θεοσ πλην του κυριου και τισ θεοσ πλην του θεου ηµων33ο θεοσ ο περιζωννυων µε δυναµιν και 
εθετο αµωµον την οδον µου34ο καταρτιζοµενοσ τουσ ποδασ µου ωσ ελαφου και επι τα υψηλα ιστων 
µε35διδασκων χειρασ µου εισ πολεµον και εθου τοξον χαλκουν τουσ βραχιονασ µου36και εδωκασ µοι 
υπερασπισµον σωτηριασ µου και η δεξια σου αντελαβετο µου και η παιδεια σου ανωρθωσεν µε εισ τελοσ και 
η παιδεια σου αυτη µε διδαξει37επλατυνασ τα διαβηµατα µου υποκατω µου και ουκ ησθενησαν τα ιχνη 
µου38καταδιωξω τουσ εχθρουσ µου και καταληµψοµαι αυτουσ και ουκ αποστραφησοµαι εωσ αν 
εκλιπωσιν39εκθλιψω αυτουσ και ου µη δυνωνται στηναι πεσουνται υπο τουσ ποδασ µου40και περιεζωσασ µε 
δυναµιν εισ πολεµον συνεποδισασ παντασ τουσ επανιστανοµενουσ επ′ εµε υποκατω µου41και τουσ εχθρουσ 
µου εδωκασ µοι νωτον και τουσ µισουντασ µε εξωλεθρευσασ42εκεκραξαν και ουκ ην ο σωζων προσ κυριον 
και ουκ εισηκουσεν αυτων43και λεπτυνω αυτουσ ωσ χουν κατα προσωπον ανεµου ωσ πηλον πλατειων λεανω 
αυτουσ44ρυση µε εξ αντιλογιων λαου καταστησεισ µε εισ κεφαλην εθνων λαοσ ον ουκ εγνων εδουλευσεν 
µοι45εισ ακοην ωτιου υπηκουσεν µοι υιοι αλλοτριοι εψευσαντο µοι46υιοι αλλοτριοι επαλαιωθησαν και 
εχωλαναν απο των τριβων αυτων47ζη κυριοσ και ευλογητοσ ο θεοσ µου και υψωθητω ο θεοσ τησ σωτηριασ 
µου48ο θεοσ ο διδουσ εκδικησεισ εµοι και υποταξασ λαουσ υπ′ εµε49ο ρυστησ µου εξ εχθρων µου οργιλων απο 
των επανιστανοµενων επ′ εµε υψωσεισ µε απο ανδροσ αδικου ρυση µε50δια τουτο εξοµολογησοµαι σοι εν 
εθνεσιν κυριε και τω ονοµατι σου ψαλω51µεγαλυνων τασ σωτηριασ του βασιλεωσ αυτου και ποιων ελεοσ τω 
χριστω αυτου τω δαυιδ και τω σπερµατι αυτου εωσ αιωνοσ

Chapter 18
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2οι ουρανοι διηγουνται δοξαν θεου ποιησιν δε χειρων αυτου αναγγελλει το 
στερεωµα3ηµερα τη ηµερα ερευγεται ρηµα και νυξ νυκτι αναγγελλει γνωσιν4ουκ εισιν λαλιαι ουδε λογοι ων 
ουχι ακουονται αι φωναι αυτων5εισ πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγοσ αυτων και εισ τα περατα τησ 
οικουµενησ τα ρηµατα αυτων εν τω ηλιω εθετο το σκηνωµα αυτου6και αυτοσ ωσ νυµφιοσ εκπορευοµενοσ εκ 
παστου αυτου αγαλλιασεται ωσ γιγασ δραµειν οδον αυτου7απ′ ακρου του ουρανου η εξοδοσ αυτου και το 
καταντηµα αυτου εωσ ακρου του ουρανου και ουκ εστιν οσ αποκρυβησεται την θερµην αυτου8ο νοµοσ του 
κυριου αµωµοσ επιστρεφων ψυχασ η µαρτυρια κυριου πιστη σοφιζουσα νηπια9τα δικαιωµατα κυριου ευθεια 
ευφραινοντα καρδιαν η εντολη κυριου τηλαυγησ φωτιζουσα οφθαλµουσ10ο φοβοσ κυριου αγνοσ διαµενων εισ 
αιωνα αιωνοσ τα κριµατα κυριου αληθινα δεδικαιωµενα επι το αυτο11επιθυµητα υπερ χρυσιον και λιθον 
τιµιον πολυν και γλυκυτερα υπερ µελι και κηριον12και γαρ ο δουλοσ σου φυλασσει αυτα εν τω φυλασσειν 
αυτα ανταποδοσισ πολλη13παραπτωµατα τισ συνησει εκ των κρυφιων µου καθαρισον µε14και απο αλλοτριων 
φεισαι του δουλου σου εαν µη µου κατακυριευσωσιν τοτε αµωµοσ εσοµαι και καθαρισθησοµαι απο αµαρτιασ 
µεγαλησ15και εσονται εισ ευδοκιαν τα λογια του στοµατοσ µου και η µελετη τησ καρδιασ µου ενωπιον σου 
δια παντοσ κυριε βοηθε µου και λυτρωτα µου

Chapter 19
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2επακουσαι σου κυριοσ εν ηµερα θλιψεωσ υπερασπισαι σου το ονοµα του θεου 
ιακωβ3εξαποστειλαι σοι βοηθειαν εξ αγιου και εκ σιων αντιλαβοιτο σου4µνησθειη πασησ θυσιασ σου και το 
ολοκαυτωµα σου πιανατω διαψαλµα5δωη σοι κατα την καρδιαν σου και πασαν την βουλην σου 
πληρωσαι6αγαλλιασοµεθα εν τω σωτηριω σου και εν ονοµατι θεου ηµων µεγαλυνθησοµεθα πληρωσαι κυριοσ 
παντα τα αιτηµατα σου7νυν εγνων οτι εσωσεν κυριοσ τον χριστον αυτου επακουσεται αυτου εξ ουρανου 
αγιου αυτου εν δυναστειαισ η σωτηρια τησ δεξιασ αυτου8ουτοι εν αρµασιν και ουτοι εν ιπποισ ηµεισ δε εν 
ονοµατι κυριου θεου ηµων µεγαλυνθησοµεθα9αυτοι συνεποδισθησαν και επεσαν ηµεισ δε ανεστηµεν και 
ανωρθωθηµεν10κυριε σωσον τον βασιλεα σου και επακουσον ηµων εν η αν ηµερα επικαλεσωµεθα σε

Chapter 20
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2κυριε εν τη δυναµει σου ευφρανθησεται ο βασιλευσ και επι τω σωτηριω σου 
αγαλλιασεται σφοδρα3την επιθυµιαν τησ ψυχησ αυτου εδωκασ αυτω και την θελησιν των χειλεων αυτου ουκ 
εστερησασ αυτον διαψαλµα4οτι προεφθασασ αυτον εν ευλογιαισ χρηστοτητοσ εθηκασ επι την κεφαλην αυτου 
στεφανον εκ λιθου τιµιου5ζωην ητησατο σε και εδωκασ αυτω µακροτητα ηµερων εισ αιωνα αιωνοσ6µεγαλη η 
δοξα αυτου εν τω σωτηριω σου δοξαν και µεγαλοπρεπειαν επιθησεισ επ′ αυτον7οτι δωσεισ αυτω ευλογιαν εισ 
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αιωνα αιωνοσ ευφρανεισ αυτον εν χαρα µετα του προσωπου σου8οτι ο βασιλευσ ελπιζει επι κυριον και εν τω 
ελεει του υψιστου ου µη σαλευθη9ευρεθειη η χειρ σου πασιν τοισ εχθροισ σου η δεξια σου ευροι παντασ τουσ 
µισουντασ σε10θησεισ αυτουσ ωσ κλιβανον πυροσ εισ καιρον του προσωπου σου κυριοσ εν οργη αυτου 
συνταραξει αυτουσ και καταφαγεται αυτουσ πυρ11τον καρπον αυτων απο γησ απολεισ και το σπερµα αυτων 
απο υιων ανθρωπων12οτι εκλιναν εισ σε κακα διελογισαντο βουλην ην ου µη δυνωνται στησαι13οτι θησεισ 
αυτουσ νωτον εν τοισ περιλοιποισ σου ετοιµασεισ το προσωπον αυτων14υψωθητι κυριε εν τη δυναµει σου 
ασοµεν και ψαλουµεν τασ δυναστειασ σου

Chapter 21
1εισ το τελοσ υπερ τησ αντιληµψεωσ τησ εωθινησ ψαλµοσ τω δαυιδ2ο θεοσ ο θεοσ µου προσχεσ µοι ινα τι 
εγκατελιπεσ µε µακραν απο τησ σωτηριασ µου οι λογοι των παραπτωµατων µου3ο θεοσ µου κεκραξοµαι 
ηµερασ και ουκ εισακουση και νυκτοσ και ουκ εισ ανοιαν εµοι4συ δε εν αγιοισ κατοικεισ ο επαινοσ 
ισραηλ5επι σοι ηλπισαν οι πατερεσ ηµων ηλπισαν και ερρυσω αυτουσ6προσ σε εκεκραξαν και εσωθησαν επι 
σοι ηλπισαν και ου κατησχυνθησαν7εγω δε ειµι σκωληξ και ουκ ανθρωποσ ονειδοσ ανθρωπου και 
εξουδενηµα λαου8παντεσ οι θεωρουντεσ µε εξεµυκτηρισαν µε ελαλησαν εν χειλεσιν εκινησαν 
κεφαλην9ηλπισεν επι κυριον ρυσασθω αυτον σωσατω αυτον οτι θελει αυτον10οτι συ ει ο εκσπασασ µε εκ 
γαστροσ η ελπισ µου απο µαστων τησ µητροσ µου11επι σε επερριφην εκ µητρασ εκ κοιλιασ µητροσ µου θεοσ 
µου ει συ12µη αποστησ απ′ εµου οτι θλιψισ εγγυσ οτι ουκ εστιν ο βοηθων13περιεκυκλωσαν µε µοσχοι πολλοι 
ταυροι πιονεσ περιεσχον µε14ηνοιξαν επ′ εµε το στοµα αυτων ωσ λεων ο αρπαζων και ωρυοµενοσ15ωσει υδωρ 
εξεχυθην και διεσκορπισθη παντα τα οστα µου εγενηθη η καρδια µου ωσει κηροσ τηκοµενοσ εν µεσω τησ 
κοιλιασ µου16εξηρανθη ωσ οστρακον η ισχυσ µου και η γλωσσα µου κεκολληται τω λαρυγγι µου και εισ χουν 
θανατου κατηγαγεσ µε17οτι εκυκλωσαν µε κυνεσ πολλοι συναγωγη πονηρευοµενων περιεσχον µε ωρυξαν 
χειρασ µου και ποδασ18εξηριθµησα παντα τα οστα µου αυτοι δε κατενοησαν και επειδον µε19διεµερισαντο τα 
ιµατια µου εαυτοισ και επι τον ιµατισµον µου εβαλον κληρον20συ δε κυριε µη µακρυνησ την βοηθειαν µου 
εισ την αντιληµψιν µου προσχεσ21ρυσαι απο ροµφαιασ την ψυχην µου και εκ χειροσ κυνοσ την µονογενη 
µου22σωσον µε εκ στοµατοσ λεοντοσ και απο κερατων µονοκερωτων την ταπεινωσιν µου23διηγησοµαι το 
ονοµα σου τοισ αδελφοισ µου εν µεσω εκκλησιασ υµνησω σε24οι φοβουµενοι κυριον αινεσατε αυτον απαν το 
σπερµα ιακωβ δοξασατε αυτον φοβηθητωσαν αυτον απαν το σπερµα ισραηλ25οτι ουκ εξουδενωσεν ουδε 
προσωχθισεν τη δεησει του πτωχου ουδε απεστρεψεν το προσωπον αυτου απ′ εµου και εν τω κεκραγεναι µε 
προσ αυτον εισηκουσεν µου26παρα σου ο επαινοσ µου εν εκκλησια µεγαλη τασ ευχασ µου αποδωσω ενωπιον 
των φοβουµενων αυτον27φαγονται πενητεσ και εµπλησθησονται και αινεσουσιν κυριον οι εκζητουντεσ αυτον 
ζησονται αι καρδιαι αυτων εισ αιωνα αιωνοσ28µνησθησονται και επιστραφησονται προσ κυριον παντα τα 
περατα τησ γησ και προσκυνησουσιν ενωπιον σου πασαι αι πατριαι των εθνων29οτι του κυριου η βασιλεια 
και αυτοσ δεσποζει των εθνων30εφαγον και προσεκυνησαν παντεσ οι πιονεσ τησ γησ ενωπιον αυτου 
προπεσουνται παντεσ οι καταβαινοντεσ εισ την γην και η ψυχη µου αυτω ζη31και το σπερµα µου δουλευσει 
αυτω αναγγελησεται τω κυριω γενεα η ερχοµενη32και αναγγελουσιν την δικαιοσυνην αυτου λαω τω 
τεχθησοµενω οτι εποιησεν ο κυριοσ

Chapter 22
1ψαλµοσ τω δαυιδ κυριοσ ποιµαινει µε και ουδεν µε υστερησει2εισ τοπον χλοησ εκει µε κατεσκηνωσεν επι 
υδατοσ αναπαυσεωσ εξεθρεψεν µε3την ψυχην µου επεστρεψεν ωδηγησεν µε επι τριβουσ δικαιοσυνησ ενεκεν 
του ονοµατοσ αυτου4εαν γαρ και πορευθω εν µεσω σκιασ θανατου ου φοβηθησοµαι κακα οτι συ µετ′ εµου ει η 
ραβδοσ σου και η βακτηρια σου αυται µε παρεκαλεσαν5ητοιµασασ ενωπιον µου τραπεζαν εξ εναντιασ των 
θλιβοντων µε ελιπανασ εν ελαιω την κεφαλην µου και το ποτηριον σου µεθυσκον ωσ κρατιστον6και το ελεοσ 
σου καταδιωξεται µε πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ µου και το κατοικειν µε εν οικω κυριου εισ µακροτητα 
ηµερων

Chapter 23
1ψαλµοσ τω δαυιδ τησ µιασ σαββατων του κυριου η γη και το πληρωµα αυτησ η οικουµενη και παντεσ οι 
κατοικουντεσ εν αυτη2αυτοσ επι θαλασσων εθεµελιωσεν αυτην και επι ποταµων ητοιµασεν αυτην3τισ 

http://spindleworks.com/septuagint/Psalms.htm (7 of 50) [23/08/2004 04:54:50 p.m.]



Psalms - Septuagint

αναβησεται εισ το οροσ του κυριου και τισ στησεται εν τοπω αγιω αυτου4αθωοσ χερσιν και καθαροσ τη 
καρδια οσ ουκ ελαβεν επι µαταιω την ψυχην αυτου και ουκ ωµοσεν επι δολω τω πλησιον αυτου5ουτοσ 
ληµψεται ευλογιαν παρα κυριου και ελεηµοσυνην παρα θεου σωτηροσ αυτου6αυτη η γενεα ζητουντων αυτον 
ζητουντων το προσωπον του θεου ιακωβ διαψαλµα7αρατε πυλασ οι αρχοντεσ υµων και επαρθητε πυλαι 
αιωνιοι και εισελευσεται ο βασιλευσ τησ δοξησ8τισ εστιν ουτοσ ο βασιλευσ τησ δοξησ κυριοσ κραταιοσ και 
δυνατοσ κυριοσ δυνατοσ εν πολεµω9αρατε πυλασ οι αρχοντεσ υµων και επαρθητε πυλαι αιωνιοι και 
εισελευσεται ο βασιλευσ τησ δοξησ10τισ εστιν ουτοσ ο βασιλευσ τησ δοξησ κυριοσ των δυναµεων αυτοσ 
εστιν ο βασιλευσ τησ δοξησ

Chapter 24
1ψαλµοσ τω δαυιδ προσ σε κυριε ηρα την ψυχην µου ο θεοσ µου2επι σοι πεποιθα µη καταισχυνθειην µηδε 
καταγελασατωσαν µου οι εχθροι µου3και γαρ παντεσ οι υποµενοντεσ σε ου µη καταισχυνθωσιν 
αισχυνθητωσαν παντεσ οι ανοµουντεσ δια κενησ4τασ οδουσ σου κυριε γνωρισον µοι και τασ τριβουσ σου 
διδαξον µε5οδηγησον µε επι την αληθειαν σου και διδαξον µε οτι συ ει ο θεοσ ο σωτηρ µου και σε υπεµεινα 
ολην την ηµεραν6µνησθητι των οικτιρµων σου κυριε και τα ελεη σου οτι απο του αιωνοσ εισιν7αµαρτιασ 
νεοτητοσ µου και αγνοιασ µου µη µνησθησ κατα το ελεοσ σου µνησθητι µου συ ενεκα τησ χρηστοτητοσ σου 
κυριε8χρηστοσ και ευθησ ο κυριοσ δια τουτο νοµοθετησει αµαρτανοντασ εν οδω9οδηγησει πραεισ εν κρισει 
διδαξει πραεισ οδουσ αυτου10πασαι αι οδοι κυριου ελεοσ και αληθεια τοισ εκζητουσιν την διαθηκην αυτου 
και τα µαρτυρια αυτου11ενεκα του ονοµατοσ σου κυριε και ιλαση τη αµαρτια µου πολλη γαρ εστιν12τισ εστιν 
ανθρωποσ ο φοβουµενοσ τον κυριον νοµοθετησει αυτω εν οδω η ηρετισατο13η ψυχη αυτου εν αγαθοισ 
αυλισθησεται και το σπερµα αυτου κληρονοµησει γην14κραταιωµα κυριοσ των φοβουµενων αυτον και το 
ονοµα κυριου των φοβουµενων αυτον και η διαθηκη αυτου του δηλωσαι αυτοισ15οι οφθαλµοι µου δια παντοσ 
προσ τον κυριον οτι αυτοσ εκσπασει εκ παγιδοσ τουσ ποδασ µου16επιβλεψον επ′ εµε και ελεησον µε οτι 
µονογενησ και πτωχοσ ειµι εγω17αι θλιψεισ τησ καρδιασ µου επλατυνθησαν εκ των αναγκων µου εξαγαγε 
µε18ιδε την ταπεινωσιν µου και τον κοπον µου και αφεσ πασασ τασ αµαρτιασ µου19ιδε τουσ εχθρουσ µου οτι 
επληθυνθησαν και µισοσ αδικον εµισησαν µε20φυλαξον την ψυχην µου και ρυσαι µε µη καταισχυνθειην οτι 
ηλπισα επι σε21ακακοι και ευθεισ εκολλωντο µοι οτι υπεµεινα σε κυριε22λυτρωσαι ο θεοσ τον ισραηλ εκ 
πασων των θλιψεων αυτου

Chapter 25
1του δαυιδ κρινον µε κυριε οτι εγω εν ακακια µου επορευθην και επι τω κυριω ελπιζων ου µη 
ασθενησω2δοκιµασον µε κυριε και πειρασον µε πυρωσον τουσ νεφρουσ µου και την καρδιαν µου3οτι το ελεοσ 
σου κατεναντι των οφθαλµων µου εστιν και ευηρεστησα εν τη αληθεια σου4ουκ εκαθισα µετα συνεδριου 
µαταιοτητοσ και µετα παρανοµουντων ου µη εισελθω5εµισησα εκκλησιαν πονηρευοµενων και µετα ασεβων 
ου µη καθισω6νιψοµαι εν αθωοισ τασ χειρασ µου και κυκλωσω το θυσιαστηριον σου κυριε7του ακουσαι 
φωνην αινεσεωσ και διηγησασθαι παντα τα θαυµασια σου8κυριε ηγαπησα ευπρεπειαν οικου σου και τοπον 
σκηνωµατοσ δοξησ σου9µη συναπολεσησ µετα ασεβων την ψυχην µου και µετα ανδρων αιµατων την ζωην 
µου10ων εν χερσιν ανοµιαι η δεξια αυτων επλησθη δωρων11εγω δε εν ακακια µου επορευθην λυτρωσαι µε και 
ελεησον µε12ο γαρ πουσ µου εστη εν ευθυτητι εν εκκλησιαισ ευλογησω σε κυριε

Chapter 26
1του δαυιδ προ του χρισθηναι κυριοσ φωτισµοσ µου και σωτηρ µου τινα φοβηθησοµαι κυριοσ υπερασπιστησ 
τησ ζωησ µου απο τινοσ δειλιασω2εν τω εγγιζειν επ′ εµε κακουντασ του φαγειν τασ σαρκασ µου οι θλιβοντεσ 
µε και οι εχθροι µου αυτοι ησθενησαν και επεσαν3εαν παραταξηται επ′ εµε παρεµβολη ου φοβηθησεται η 
καρδια µου εαν επαναστη επ′ εµε πολεµοσ εν ταυτη εγω ελπιζω4µιαν ητησαµην παρα κυριου ταυτην 
εκζητησω του κατοικειν µε εν οικω κυριου πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ µου του θεωρειν µε την τερπνοτητα 
του κυριου και επισκεπτεσθαι τον ναον αυτου5οτι εκρυψεν µε εν σκηνη εν ηµερα κακων µου εσκεπασεν µε εν 
αποκρυφω τησ σκηνησ αυτου εν πετρα υψωσεν µε6και νυν ιδου υψωσεν την κεφαλην µου επ′ εχθρουσ µου 
εκυκλωσα και εθυσα εν τη σκηνη αυτου θυσιαν αλαλαγµου ασοµαι και ψαλω τω κυριω7εισακουσον κυριε 
τησ φωνησ µου ησ εκεκραξα ελεησον µε και εισακουσον µου8σοι ειπεν η καρδια µου εζητησεν το προσωπον 
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µου το προσωπον σου κυριε ζητησω9µη αποστρεψησ το προσωπον σου απ′ εµου µη εκκλινησ εν οργη απο του 
δουλου σου βοηθοσ µου γενου µη αποσκορακισησ µε και µη εγκαταλιπησ µε ο θεοσ ο σωτηρ µου10οτι ο πατηρ 
µου και η µητηρ µου εγκατελιπον µε ο δε κυριοσ προσελαβετο µε11νοµοθετησον µε κυριε τη οδω σου και 
οδηγησον µε εν τριβω ευθεια ενεκα των εχθρων µου12µη παραδωσ µε εισ ψυχασ θλιβοντων µε οτι 
επανεστησαν µοι µαρτυρεσ αδικοι και εψευσατο η αδικια εαυτη13πιστευω του ιδειν τα αγαθα κυριου εν γη 
ζωντων14υποµεινον τον κυριον ανδριζου και κραταιουσθω η καρδια σου και υποµεινον τον κυριον

Chapter 27
1του δαυιδ προσ σε κυριε εκεκραξα ο θεοσ µου µη παρασιωπησησ απ′ εµου µηποτε παρασιωπησησ απ′ εµου 
και οµοιωθησοµαι τοισ καταβαινουσιν εισ λακκον2εισακουσον τησ φωνησ τησ δεησεωσ µου εν τω δεεσθαι µε 
προσ σε εν τω µε αιρειν χειρασ µου προσ ναον αγιον σου3µη συνελκυσησ µετα αµαρτωλων την ψυχην µου 
και µετα εργαζοµενων αδικιαν µη συναπολεσησ µε των λαλουντων ειρηνην µετα των πλησιον αυτων κακα δε 
εν ταισ καρδιαισ αυτων4δοσ αυτοισ κατα τα εργα αυτων και κατα την πονηριαν των επιτηδευµατων αυτων 
κατα τα εργα των χειρων αυτων δοσ αυτοισ αποδοσ το ανταποδοµα αυτων αυτοισ5οτι ου συνηκαν εισ τα εργα 
κυριου και εισ τα εργα των χειρων αυτου καθελεισ αυτουσ και ου µη οικοδοµησεισ αυτουσ6ευλογητοσ 
κυριοσ οτι εισηκουσεν τησ φωνησ τησ δεησεωσ µου7κυριοσ βοηθοσ µου και υπερασπιστησ µου επ′ αυτω 
ηλπισεν η καρδια µου και εβοηθηθην και ανεθαλεν η σαρξ µου και εκ θεληµατοσ µου εξοµολογησοµαι 
αυτω8κυριοσ κραταιωµα του λαου αυτου και υπερασπιστησ των σωτηριων του χριστου αυτου εστιν9σωσον 
τον λαον σου και ευλογησον την κληρονοµιαν σου και ποιµανον αυτουσ και επαρον αυτουσ εωσ του αιωνοσ

Chapter 28
1ψαλµοσ τω δαυιδ εξοδιου σκηνησ ενεγκατε τω κυριω υιοι θεου ενεγκατε τω κυριω υιουσ κριων ενεγκατε τω 
κυριω δοξαν και τιµην2ενεγκατε τω κυριω δοξαν ονοµατι αυτου προσκυνησατε τω κυριω εν αυλη αγια 
αυτου3φωνη κυριου επι των υδατων ο θεοσ τησ δοξησ εβροντησεν κυριοσ επι υδατων πολλων4φωνη κυριου εν 
ισχυι φωνη κυριου εν µεγαλοπρεπεια5φωνη κυριου συντριβοντοσ κεδρουσ και συντριψει κυριοσ τασ κεδρουσ 
του λιβανου6και λεπτυνει αυτασ ωσ τον µοσχον τον λιβανον και ο ηγαπηµενοσ ωσ υιοσ µονοκερωτων7φωνη 
κυριου διακοπτοντοσ φλογα πυροσ8φωνη κυριου συσσειοντοσ ερηµον και συσσεισει κυριοσ την ερηµον 
καδησ9φωνη κυριου καταρτιζοµενου ελαφουσ και αποκαλυψει δρυµουσ και εν τω ναω αυτου πασ τισ λεγει 
δοξαν10κυριοσ τον κατακλυσµον κατοικιει και καθιεται κυριοσ βασιλευσ εισ τον αιωνα11κυριοσ ισχυν τω 
λαω αυτου δωσει κυριοσ ευλογησει τον λαον αυτου εν ειρηνη

Chapter 29
1εισ το τελοσ ψαλµοσ ωδησ του εγκαινισµου του οικου τω δαυιδ2υψωσω σε κυριε οτι υπελαβεσ µε και ουκ 
ηυφρανασ τουσ εχθρουσ µου επ′ εµε3κυριε ο θεοσ µου εκεκραξα προσ σε και ιασω µε4κυριε ανηγαγεσ εξ αδου 
την ψυχην µου εσωσασ µε απο των καταβαινοντων εισ λακκον5ψαλατε τω κυριω οι οσιοι αυτου και 
εξοµολογεισθε τη µνηµη τησ αγιωσυνησ αυτου6οτι οργη εν τω θυµω αυτου και ζωη εν τω θεληµατι αυτου το 
εσπερασ αυλισθησεται κλαυθµοσ και εισ το πρωι αγαλλιασισ7εγω δε ειπα εν τη ευθηνια µου ου µη σαλευθω 
εισ τον αιωνα8κυριε εν τω θεληµατι σου παρεσχου τω καλλει µου δυναµιν απεστρεψασ δε το προσωπον σου 
και εγενηθην τεταραγµενοσ9προσ σε κυριε κεκραξοµαι και προσ τον θεον µου δεηθησοµαι10τισ ωφελεια εν τω 
αιµατι µου εν τω καταβηναι µε εισ διαφθοραν µη εξοµολογησεται σοι χουσ η αναγγελει την αληθειαν 
σου11ηκουσεν κυριοσ και ηλεησεν µε κυριοσ εγενηθη βοηθοσ µου12εστρεψασ τον κοπετον µου εισ χορον εµοι 
διερρηξασ τον σακκον µου και περιεζωσασ µε ευφροσυνην13οπωσ αν ψαλη σοι η δοξα µου και ου µη 
κατανυγω κυριε ο θεοσ µου εισ τον αιωνα εξοµολογησοµαι σοι

Chapter 30
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ εκστασεωσ2επι σοι κυριε ηλπισα µη καταισχυνθειην εισ τον αιωνα εν τη 
δικαιοσυνη σου ρυσαι µε και εξελου µε3κλινον προσ µε το ουσ σου ταχυνον του εξελεσθαι µε γενου µοι εισ 
θεον υπερασπιστην και εισ οικον καταφυγησ του σωσαι µε4οτι κραταιωµα µου και καταφυγη µου ει συ και 
ενεκεν του ονοµατοσ σου οδηγησεισ µε και διαθρεψεισ µε5εξαξεισ µε εκ παγιδοσ ταυτησ ησ εκρυψαν µοι οτι 
συ ει ο υπερασπιστησ µου6εισ χειρασ σου παραθησοµαι το πνευµα µου ελυτρωσω µε κυριε ο θεοσ τησ 
αληθειασ7εµισησασ τουσ διαφυλασσοντασ µαταιοτητασ δια κενησ εγω δε επι τω κυριω 
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ηλπισα8αγαλλιασοµαι και ευφρανθησοµαι επι τω ελεει σου οτι επειδεσ την ταπεινωσιν µου εσωσασ εκ των 
αναγκων την ψυχην µου9και ου συνεκλεισασ µε εισ χειρασ εχθρου εστησασ εν ευρυχωρω τουσ ποδασ 
µου10ελεησον µε κυριε οτι θλιβοµαι εταραχθη εν θυµω ο οφθαλµοσ µου η ψυχη µου και η γαστηρ µου11οτι 
εξελιπεν εν οδυνη η ζωη µου και τα ετη µου εν στεναγµοισ ησθενησεν εν πτωχεια η ισχυσ µου και τα οστα 
µου εταραχθησαν12παρα παντασ τουσ εχθρουσ µου εγενηθην ονειδοσ και τοισ γειτοσιν µου σφοδρα και 
φοβοσ τοισ γνωστοισ µου οι θεωρουντεσ µε εξω εφυγον απ′ εµου13επελησθην ωσει νεκροσ απο καρδιασ 
εγενηθην ωσει σκευοσ απολωλοσ14οτι ηκουσα ψογον πολλων παροικουντων κυκλοθεν εν τω επισυναχθηναι 
αυτουσ αµα επ′ εµε του λαβειν την ψυχην µου εβουλευσαντο15εγω δε επι σε ηλπισα κυριε ειπα συ ει ο θεοσ 
µου16εν ταισ χερσιν σου οι καιροι µου ρυσαι µε εκ χειροσ εχθρων µου και εκ των καταδιωκοντων 
µε17επιφανον το προσωπον σου επι τον δουλον σου σωσον µε εν τω ελεει σου18κυριε µη καταισχυνθειην οτι 
επεκαλεσαµην σε αισχυνθειησαν οι ασεβεισ και καταχθειησαν εισ αδου19αλαλα γενηθητω τα χειλη τα δολια 
τα λαλουντα κατα του δικαιου ανοµιαν εν υπερηφανια και εξουδενωσει20ωσ πολυ το πληθοσ τησ 
χρηστοτητοσ σου κυριε ησ εκρυψασ τοισ φοβουµενοισ σε εξειργασω τοισ ελπιζουσιν επι σε εναντιον των υιων 
των ανθρωπων21κατακρυψεισ αυτουσ εν αποκρυφω του προσωπου σου απο ταραχησ ανθρωπων σκεπασεισ 
αυτουσ εν σκηνη απο αντιλογιασ γλωσσων22ευλογητοσ κυριοσ οτι εθαυµαστωσεν το ελεοσ αυτου εν πολει 
περιοχησ23εγω δε ειπα εν τη εκστασει µου απερριµµαι αρα απο προσωπου των οφθαλµων σου δια τουτο 
εισηκουσασ τησ φωνησ τησ δεησεωσ µου εν τω κεκραγεναι µε προσ σε24αγαπησατε τον κυριον παντεσ οι 
οσιοι αυτου οτι αληθειασ εκζητει κυριοσ και ανταποδιδωσιν τοισ περισσωσ ποιουσιν 
υπερηφανιαν25ανδριζεσθε και κραταιουσθω η καρδια υµων παντεσ οι ελπιζοντεσ επι κυριον

Chapter 31
1τω δαυιδ συνεσεωσ µακαριοι ων αφεθησαν αι ανοµιαι και ων επεκαλυφθησαν αι αµαρτιαι2µακαριοσ ανηρ 
ου ου µη λογισηται κυριοσ αµαρτιαν ουδε εστιν εν τω στοµατι αυτου δολοσ3οτι εσιγησα επαλαιωθη τα οστα 
µου απο του κραζειν µε ολην την ηµεραν4οτι ηµερασ και νυκτοσ εβαρυνθη επ′ εµε η χειρ σου εστραφην εισ 
ταλαιπωριαν εν τω εµπαγηναι ακανθαν διαψαλµα5την αµαρτιαν µου εγνωρισα και την ανοµιαν µου ουκ 
εκαλυψα ειπα εξαγορευσω κατ′ εµου την ανοµιαν µου τω κυριω και συ αφηκασ την ασεβειαν τησ αµαρτιασ 
µου διαψαλµα6υπερ ταυτησ προσευξεται πασ οσιοσ προσ σε εν καιρω ευθετω πλην εν κατακλυσµω υδατων 
πολλων προσ αυτον ουκ εγγιουσιν7συ µου ει καταφυγη απο θλιψεωσ τησ περιεχουσησ µε το αγαλλιαµα µου 
λυτρωσαι µε απο των κυκλωσαντων µε διαψαλµα8συνετιω σε και συµβιβω σε εν οδω ταυτη η πορευση 
επιστηριω επι σε τουσ οφθαλµουσ µου9µη γινεσθε ωσ ιπποσ και ηµιονοσ οισ ουκ εστιν συνεσισ εν χαλινω και 
κηµω τασ σιαγονασ αυτων αγξαι των µη εγγιζοντων προσ σε10πολλαι αι µαστιγεσ του αµαρτωλου τον δε 
ελπιζοντα επι κυριον ελεοσ κυκλωσει11ευφρανθητε επι κυριον και αγαλλιασθε δικαιοι και καυχασθε παντεσ 
οι ευθεισ τη καρδια

Chapter 32
1τω δαυιδ αγαλλιασθε δικαιοι εν τω κυριω τοισ ευθεσι πρεπει αινεσισ2εξοµολογεισθε τω κυριω εν κιθαρα εν 
ψαλτηριω δεκαχορδω ψαλατε αυτω3ασατε αυτω ασµα καινον καλωσ ψαλατε εν αλαλαγµω4οτι ευθησ ο λογοσ 
του κυριου και παντα τα εργα αυτου εν πιστει5αγαπα ελεηµοσυνην και κρισιν του ελεουσ κυριου πληρησ η 
γη6τω λογω του κυριου οι ουρανοι εστερεωθησαν και τω πνευµατι του στοµατοσ αυτου πασα η δυναµισ 
αυτων7συναγων ωσ ασκον υδατα θαλασσησ τιθεισ εν θησαυροισ αβυσσουσ8φοβηθητω τον κυριον πασα η γη 
απ′ αυτου δε σαλευθητωσαν παντεσ οι κατοικουντεσ την οικουµενην9οτι αυτοσ ειπεν και εγενηθησαν αυτοσ 
ενετειλατο και εκτισθησαν10κυριοσ διασκεδαζει βουλασ εθνων αθετει δε λογισµουσ λαων και αθετει βουλασ 
αρχοντων11η δε βουλη του κυριου εισ τον αιωνα µενει λογισµοι τησ καρδιασ αυτου εισ γενεαν και 
γενεαν12µακαριον το εθνοσ ου εστιν κυριοσ ο θεοσ αυτου λαοσ ον εξελεξατο εισ κληρονοµιαν εαυτω13εξ 
ουρανου επεβλεψεν ο κυριοσ ειδεν παντασ τουσ υιουσ των ανθρωπων14εξ ετοιµου κατοικητηριου αυτου 
επεβλεψεν επι παντασ τουσ κατοικουντασ την γην15ο πλασασ κατα µονασ τασ καρδιασ αυτων ο συνιεισ εισ 
παντα τα εργα αυτων16ου σωζεται βασιλευσ δια πολλην δυναµιν και γιγασ ου σωθησεται εν πληθει ισχυοσ 
αυτου17ψευδησ ιπποσ εισ σωτηριαν εν δε πληθει δυναµεωσ αυτου ου σωθησεται18ιδου οι οφθαλµοι κυριου επι 
τουσ φοβουµενουσ αυτον τουσ ελπιζοντασ επι το ελεοσ αυτου19ρυσασθαι εκ θανατου τασ ψυχασ αυτων και 
διαθρεψαι αυτουσ εν λιµω20η ψυχη ηµων υποµενει τω κυριω οτι βοηθοσ και υπερασπιστησ ηµων εστιν21οτι εν 
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αυτω ευφρανθησεται η καρδια ηµων και εν τω ονοµατι τω αγιω αυτου ηλπισαµεν22γενοιτο το ελεοσ σου κυριε 
εφ′ ηµασ καθαπερ ηλπισαµεν επι σε

Chapter 33
1τω δαυιδ οποτε ηλλοιωσεν το προσωπον αυτου εναντιον αβιµελεχ και απελυσεν αυτον και 
απηλθεν2ευλογησω τον κυριον εν παντι καιρω δια παντοσ η αινεσισ αυτου εν τω στοµατι µου3εν τω κυριω 
επαινεσθησεται η ψυχη µου ακουσατωσαν πραεισ και ευφρανθητωσαν4µεγαλυνατε τον κυριον συν εµοι και 
υψωσωµεν το ονοµα αυτου επι το αυτο5εξεζητησα τον κυριον και επηκουσεν µου και εκ πασων των 
παροικιων µου ερρυσατο µε6προσελθατε προσ αυτον και φωτισθητε και τα προσωπα υµων ου µη 
καταισχυνθη7ουτοσ ο πτωχοσ εκεκραξεν και ο κυριοσ εισηκουσεν αυτου και εκ πασων των θλιψεων αυτου 
εσωσεν αυτον8παρεµβαλει αγγελοσ κυριου κυκλω των φοβουµενων αυτον και ρυσεται αυτουσ9γευσασθε και 
ιδετε οτι χρηστοσ ο κυριοσ µακαριοσ ανηρ οσ ελπιζει επ′ αυτον10φοβηθητε τον κυριον οι αγιοι αυτου οτι ουκ 
εστιν υστερηµα τοισ φοβουµενοισ αυτον11πλουσιοι επτωχευσαν και επεινασαν οι δε εκζητουντεσ τον κυριον 
ουκ ελαττωθησονται παντοσ αγαθου διαψαλµα12δευτε τεκνα ακουσατε µου φοβον κυριου διδαξω υµασ13τισ 
εστιν ανθρωποσ ο θελων ζωην αγαπων ηµερασ ιδειν αγαθασ14παυσον την γλωσσαν σου απο κακου και χειλη 
σου του µη λαλησαι δολον15εκκλινον απο κακου και ποιησον αγαθον ζητησον ειρηνην και διωξον 
αυτην16οφθαλµοι κυριου επι δικαιουσ και ωτα αυτου εισ δεησιν αυτων17προσωπον δε κυριου επι ποιουντασ 
κακα του εξολεθρευσαι εκ γησ το µνηµοσυνον αυτων18εκεκραξαν οι δικαιοι και ο κυριοσ εισηκουσεν αυτων 
και εκ πασων των θλιψεων αυτων ερρυσατο αυτουσ19εγγυσ κυριοσ τοισ συντετριµµενοισ την καρδιαν και 
τουσ ταπεινουσ τω πνευµατι σωσει20πολλαι αι θλιψεισ των δικαιων και εκ πασων αυτων ρυσεται 
αυτουσ21κυριοσ φυλασσει παντα τα οστα αυτων εν εξ αυτων ου συντριβησεται22θανατοσ αµαρτωλων 
πονηροσ και οι µισουντεσ τον δικαιον πληµµελησουσιν23λυτρωσεται κυριοσ ψυχασ δουλων αυτου και ου µη 
πληµµελησωσιν παντεσ οι ελπιζοντεσ επ′ αυτον

Chapter 34
1τω δαυιδ δικασον κυριε τουσ αδικουντασ µε πολεµησον τουσ πολεµουντασ µε2επιλαβου οπλου και θυρεου 
και αναστηθι εισ βοηθειαν µου3εκχεον ροµφαιαν και συγκλεισον εξ εναντιασ των καταδιωκοντων µε ειπον τη 
ψυχη µου σωτηρια σου εγω ειµι4αισχυνθητωσαν και εντραπητωσαν οι ζητουντεσ την ψυχην µου 
αποστραφητωσαν εισ τα οπισω και καταισχυνθητωσαν οι λογιζοµενοι µοι κακα5γενηθητωσαν ωσει χνουσ 
κατα προσωπον ανεµου και αγγελοσ κυριου εκθλιβων αυτουσ6γενηθητω η οδοσ αυτων σκοτοσ και ολισθηµα 
και αγγελοσ κυριου καταδιωκων αυτουσ7οτι δωρεαν εκρυψαν µοι διαφθοραν παγιδοσ αυτων µατην ωνειδισαν 
την ψυχην µου8ελθετω αυτοισ παγισ ην ου γινωσκουσιν και η θηρα ην εκρυψαν συλλαβετω αυτουσ και εν τη 
παγιδι πεσουνται εν αυτη9η δε ψυχη µου αγαλλιασεται επι τω κυριω τερφθησεται επι τω σωτηριω 
αυτου10παντα τα οστα µου ερουσιν κυριε τισ οµοιοσ σοι ρυοµενοσ πτωχον εκ χειροσ στερεωτερων αυτου και 
πτωχον και πενητα απο των διαρπαζοντων αυτον11ανασταντεσ µαρτυρεσ αδικοι α ουκ εγινωσκον ηρωτων 
µε12ανταπεδιδοσαν µοι πονηρα αντι καλων και ατεκνιαν τη ψυχη µου13εγω δε εν τω αυτουσ παρενοχλειν µοι 
ενεδυοµην σακκον και εταπεινουν εν νηστεια την ψυχην µου και η προσευχη µου εισ κολπον µου 
αποστραφησεται14ωσ πλησιον ωσ αδελφον ηµετερον ουτωσ ευηρεστουν ωσ πενθων και σκυθρωπαζων ουτωσ 
εταπεινουµην15και κατ′ εµου ηυφρανθησαν και συνηχθησαν συνηχθησαν επ′ εµε µαστιγεσ και ουκ εγνων 
διεσχισθησαν και ου κατενυγησαν16επειρασαν µε εξεµυκτηρισαν µε µυκτηρισµον εβρυξαν επ′ εµε τουσ 
οδοντασ αυτων17κυριε ποτε εποψη αποκαταστησον την ψυχην µου απο τησ κακουργιασ αυτων απο λεοντων 
την µονογενη µου18εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν εκκλησια πολλη εν λαω βαρει αινεσω σε19µη επιχαρειησαν 
µοι οι εχθραινοντεσ µοι αδικωσ οι µισουντεσ µε δωρεαν και διανευοντεσ οφθαλµοισ20οτι εµοι µεν ειρηνικα 
ελαλουν και επ′ οργην δολουσ διελογιζοντο21και επλατυναν επ′ εµε το στοµα αυτων ειπαν ευγε ευγε ειδαν οι 
οφθαλµοι ηµων22ειδεσ κυριε µη παρασιωπησησ κυριε µη αποστησ απ′ εµου23εξεγερθητι κυριε και προσχεσ τη 
κρισει µου ο θεοσ µου και ο κυριοσ µου εισ την δικην µου24κρινον µε κατα την δικαιοσυνην σου κυριε ο θεοσ 
µου και µη επιχαρειησαν µοι25µη ειπαισαν εν καρδιαισ αυτων ευγε ευγε τη ψυχη ηµων µηδε ειπαισαν 
κατεπιοµεν αυτον26αισχυνθειησαν και εντραπειησαν αµα οι επιχαιροντεσ τοισ κακοισ µου ενδυσασθωσαν 
αισχυνην και εντροπην οι µεγαλορρηµονουντεσ επ′ εµε27αγαλλιασαιντο και ευφρανθειησαν οι θελοντεσ την 
δικαιοσυνην µου και ειπατωσαν δια παντοσ µεγαλυνθητω ο κυριοσ οι θελοντεσ την ειρηνην του δουλου 
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αυτου28και η γλωσσα µου µελετησει την δικαιοσυνην σου ολην την ηµεραν τον επαινον σου

Chapter 35
1εισ το τελοσ τω δουλω κυριου τω δαυιδ2φησιν ο παρανοµοσ του αµαρτανειν εν εαυτω ουκ εστιν φοβοσ θεου 
απεναντι των οφθαλµων αυτου3οτι εδολωσεν ενωπιον αυτου του ευρειν την ανοµιαν αυτου και µισησαι4τα 
ρηµατα του στοµατοσ αυτου ανοµια και δολοσ ουκ εβουληθη συνιεναι του αγαθυναι5ανοµιαν διελογισατο 
επι τησ κοιτησ αυτου παρεστη παση οδω ουκ αγαθη τη δε κακια ου προσωχθισεν6κυριε εν τω ουρανω το 
ελεοσ σου και η αληθεια σου εωσ των νεφελων7η δικαιοσυνη σου ωσει ορη θεου τα κριµατα σου αβυσσοσ 
πολλη ανθρωπουσ και κτηνη σωσεισ κυριε8ωσ επληθυνασ το ελεοσ σου ο θεοσ οι δε υιοι των ανθρωπων εν 
σκεπη των πτερυγων σου ελπιουσιν9µεθυσθησονται απο πιοτητοσ του οικου σου και τον χειµαρρουν τησ 
τρυφησ σου ποτιεισ αυτουσ10οτι παρα σοι πηγη ζωησ εν τω φωτι σου οψοµεθα φωσ11παρατεινον το ελεοσ σου 
τοισ γινωσκουσιν σε και την δικαιοσυνην σου τοισ ευθεσι τη καρδια12µη ελθετω µοι πουσ υπερηφανιασ και 
χειρ αµαρτωλων µη σαλευσαι µε13εκει επεσον οι εργαζοµενοι την ανοµιαν εξωσθησαν και ου µη δυνωνται 
στηναι

Chapter 36
1του δαυιδ µη παραζηλου εν πονηρευοµενοισ µηδε ζηλου τουσ ποιουντασ την ανοµιαν2οτι ωσει χορτοσ ταχυ 
αποξηρανθησονται και ωσει λαχανα χλοησ ταχυ αποπεσουνται3ελπισον επι κυριον και ποιει χρηστοτητα και 
κατασκηνου την γην και ποιµανθηση επι τω πλουτω αυτησ4κατατρυφησον του κυριου και δωσει σοι τα 
αιτηµατα τησ καρδιασ σου5αποκαλυψον προσ κυριον την οδον σου και ελπισον επ′ αυτον και αυτοσ 
ποιησει6και εξοισει ωσ φωσ την δικαιοσυνην σου και το κριµα σου ωσ µεσηµβριαν7υποταγηθι τω κυριω και 
ικετευσον αυτον µη παραζηλου εν τω κατευοδουµενω εν τη οδω αυτου εν ανθρωπω ποιουντι 
παρανοµιασ8παυσαι απο οργησ και εγκαταλιπε θυµον µη παραζηλου ωστε πονηρευεσθαι9οτι οι 
πονηρευοµενοι εξολεθρευθησονται οι δε υποµενοντεσ τον κυριον αυτοι κληρονοµησουσιν γην10και ετι ολιγον 
και ου µη υπαρξη ο αµαρτωλοσ και ζητησεισ τον τοπον αυτου και ου µη ευρησ11οι δε πραεισ 
κληρονοµησουσιν γην και κατατρυφησουσιν επι πληθει ειρηνησ12παρατηρησεται ο αµαρτωλοσ τον δικαιον 
και βρυξει επ′ αυτον τουσ οδοντασ αυτου13ο δε κυριοσ εκγελασεται αυτον οτι προβλεπει οτι ηξει η ηµερα 
αυτου14ροµφαιαν εσπασαντο οι αµαρτωλοι ενετειναν τοξον αυτων του καταβαλειν πτωχον και πενητα του 
σφαξαι τουσ ευθεισ τη καρδια15η ροµφαια αυτων εισελθοι εισ την καρδιαν αυτων και τα τοξα αυτων 
συντριβειησαν16κρεισσον ολιγον τω δικαιω υπερ πλουτον αµαρτωλων πολυν17οτι βραχιονεσ αµαρτωλων 
συντριβησονται υποστηριζει δε τουσ δικαιουσ κυριοσ18γινωσκει κυριοσ τασ οδουσ των αµωµων και η 
κληρονοµια αυτων εισ τον αιωνα εσται19ου καταισχυνθησονται εν καιρω πονηρω και εν ηµεραισ λιµου 
χορτασθησονται20οτι οι αµαρτωλοι απολουνται οι δε εχθροι του κυριου αµα τω δοξασθηναι αυτουσ και 
υψωθηναι εκλιποντεσ ωσει καπνοσ εξελιπον21δανειζεται ο αµαρτωλοσ και ουκ αποτεισει ο δε δικαιοσ 
οικτιρει και διδοι22οτι οι ευλογουντεσ αυτον κληρονοµησουσι γην οι δε καταρωµενοι αυτον 
εξολεθρευθησονται23παρα κυριου τα διαβηµατα ανθρωπου κατευθυνεται και την οδον αυτου θελησει24οταν 
πεση ου καταραχθησεται οτι κυριοσ αντιστηριζει χειρα αυτου25νεωτεροσ εγενοµην και γαρ εγηρασα και ουκ 
ειδον δικαιον εγκαταλελειµµενον ουδε το σπερµα αυτου ζητουν αρτουσ26ολην την ηµεραν ελεα και δανειζει 
και το σπερµα αυτου εισ ευλογιαν εσται27εκκλινον απο κακου και ποιησον αγαθον και κατασκηνου εισ 
αιωνα αιωνοσ28οτι κυριοσ αγαπα κρισιν και ουκ εγκαταλειψει τουσ οσιουσ αυτου εισ τον αιωνα 
φυλαχθησονται ανοµοι δε εκδιωχθησονται και σπερµα ασεβων εξολεθρευθησεται29δικαιοι δε 
κληρονοµησουσι γην και κατασκηνωσουσιν εισ αιωνα αιωνοσ επ′ αυτησ30στοµα δικαιου µελετησει σοφιαν 
και η γλωσσα αυτου λαλησει κρισιν31ο νοµοσ του θεου αυτου εν καρδια αυτου και ουχ υποσκελισθησεται τα 
διαβηµατα αυτου32κατανοει ο αµαρτωλοσ τον δικαιον και ζητει του θανατωσαι αυτον33ο δε κυριοσ ου µη 
εγκαταλιπη αυτον εισ τασ χειρασ αυτου ουδε µη καταδικασηται αυτον οταν κρινηται αυτω34υποµεινον τον 
κυριον και φυλαξον την οδον αυτου και υψωσει σε του κατακληρονοµησαι γην εν τω εξολεθρευεσθαι 
αµαρτωλουσ οψη35ειδον ασεβη υπερυψουµενον και επαιροµενον ωσ τασ κεδρουσ του λιβανου36και 
παρηλθον και ιδου ουκ ην και εζητησα αυτον και ουχ ευρεθη ο τοποσ αυτου37φυλασσε ακακιαν και ιδε 
ευθυτητα οτι εστιν εγκαταλειµµα ανθρωπω ειρηνικω38οι δε παρανοµοι εξολεθρευθησονται επι το αυτο τα 
εγκαταλειµµατα των ασεβων εξολεθρευθησονται39σωτηρια δε των δικαιων παρα κυριου και υπερασπιστησ 
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αυτων εστιν εν καιρω θλιψεωσ40και βοηθησει αυτοισ κυριοσ και ρυσεται αυτουσ και εξελειται αυτουσ εξ 
αµαρτωλων και σωσει αυτουσ οτι ηλπισαν επ′ αυτον

Chapter 37
1ψαλµοσ τω δαυιδ εισ αναµνησιν περι σαββατου2κυριε µη τω θυµω σου ελεγξησ µε µηδε τη οργη σου 
παιδευσησ µε3οτι τα βελη σου ενεπαγησαν µοι και επεστηρισασ επ′ εµε την χειρα σου4ουκ εστιν ιασισ εν τη 
σαρκι µου απο προσωπου τησ οργησ σου ουκ εστιν ειρηνη τοισ οστεοισ µου απο προσωπου των αµαρτιων 
µου5οτι αι ανοµιαι µου υπερηραν την κεφαλην µου ωσει φορτιον βαρυ εβαρυνθησαν επ′ εµε6προσωζεσαν και 
εσαπησαν οι µωλωπεσ µου απο προσωπου τησ αφροσυνησ µου7εταλαιπωρησα και κατεκαµφθην εωσ τελουσ 
ολην την ηµεραν σκυθρωπαζων επορευοµην8οτι αι ψυαι µου επλησθησαν εµπαιγµων και ουκ εστιν ιασισ εν 
τη σαρκι µου9εκακωθην και εταπεινωθην εωσ σφοδρα ωρυοµην απο στεναγµου τησ καρδιασ µου10κυριε 
εναντιον σου πασα η επιθυµια µου και ο στεναγµοσ µου απο σου ουκ εκρυβη11η καρδια µου εταραχθη 
εγκατελιπεν µε η ισχυσ µου και το φωσ των οφθαλµων µου και αυτο ουκ εστιν µετ′ εµου12οι φιλοι µου και οι 
πλησιον µου εξ εναντιασ µου ηγγισαν και εστησαν και οι εγγιστα µου απο µακροθεν εστησαν13και 
εξεβιασαντο οι ζητουντεσ την ψυχην µου και οι ζητουντεσ τα κακα µοι ελαλησαν µαταιοτητασ και 
δολιοτητασ ολην την ηµεραν εµελετησαν14εγω δε ωσει κωφοσ ουκ ηκουον και ωσει αλαλοσ ουκ ανοιγων το 
στοµα αυτου15και εγενοµην ωσει ανθρωποσ ουκ ακουων και ουκ εχων εν τω στοµατι αυτου ελεγµουσ16οτι επι 
σοι κυριε ηλπισα συ εισακουση κυριε ο θεοσ µου17οτι ειπα µηποτε επιχαρωσιν µοι οι εχθροι µου και εν τω 
σαλευθηναι ποδασ µου επ′ εµε εµεγαλορρηµονησαν18οτι εγω εισ µαστιγασ ετοιµοσ και η αλγηδων µου 
ενωπιον µου δια παντοσ19οτι την ανοµιαν µου εγω αναγγελω και µεριµνησω υπερ τησ αµαρτιασ µου20οι δε 
εχθροι µου ζωσιν και κεκραταιωνται υπερ εµε και επληθυνθησαν οι µισουντεσ µε αδικωσ21οι ανταποδιδοντεσ 
κακα αντι αγαθων ενδιεβαλλον µε επει κατεδιωκον δικαιοσυνην και απερριψαν µε τον αγαπητον ωσει νεκρον 
εβδελυγµενον22µη εγκαταλιπησ µε κυριε ο θεοσ µου µη αποστησ απ′ εµου23προσχεσ εισ την βοηθειαν µου 
κυριε τησ σωτηριασ µου

Chapter 38
1εισ το τελοσ τω ιδιθουν ωδη τω δαυιδ2ειπα φυλαξω τασ οδουσ µου του µη αµαρτανειν εν γλωσση µου εθεµην 
τω στοµατι µου φυλακην εν τω συστηναι τον αµαρτωλον εναντιον µου3εκωφωθην και εταπεινωθην και 
εσιγησα εξ αγαθων και το αλγηµα µου ανεκαινισθη4εθερµανθη η καρδια µου εντοσ µου και εν τη µελετη µου 
εκκαυθησεται πυρ ελαλησα εν γλωσση µου5γνωρισον µοι κυριε το περασ µου και τον αριθµον των ηµερων 
µου τισ εστιν ινα γνω τι υστερω εγω6ιδου παλαιστασ εθου τασ ηµερασ µου και η υποστασισ µου ωσει ουθεν 
ενωπιον σου πλην τα συµπαντα µαταιοτησ πασ ανθρωποσ ζων διαψαλµα7µεντοιγε εν εικονι διαπορευεται 
ανθρωποσ πλην µατην ταρασσονται θησαυριζει και ου γινωσκει τινι συναξει αυτα8και νυν τισ η υποµονη 
µου ουχι ο κυριοσ και η υποστασισ µου παρα σου εστιν9απο πασων των ανοµιων µου ρυσαι µε ονειδοσ 
αφρονι εδωκασ µε10εκωφωθην και ουκ ηνοιξα το στοµα µου οτι συ ει ο ποιησασ µε11αποστησον απ′ εµου τασ 
µαστιγασ σου απο τησ ισχυοσ τησ χειροσ σου εγω εξελιπον12εν ελεγµοισ υπερ ανοµιασ επαιδευσασ ανθρωπον 
και εξετηξασ ωσ αραχνην την ψυχην αυτου πλην µατην ταρασσεται πασ ανθρωποσ διαψαλµα13εισακουσον 
τησ προσευχησ µου κυριε και τησ δεησεωσ µου ενωτισαι των δακρυων µου µη παρασιωπησησ οτι παροικοσ 
εγω ειµι παρα σοι και παρεπιδηµοσ καθωσ παντεσ οι πατερεσ µου14ανεσ µοι ινα αναψυξω προ του µε 
απελθειν και ουκετι µη υπαρξω

Chapter 39
1εισ το τελοσ τω δαυιδ ψαλµοσ2υποµενων υπεµεινα τον κυριον και προσεσχεν µοι και εισηκουσεν τησ 
δεησεωσ µου3και ανηγαγεν µε εκ λακκου ταλαιπωριασ και απο πηλου ιλυοσ και εστησεν επι πετραν τουσ 
ποδασ µου και κατηυθυνεν τα διαβηµατα µου4και ενεβαλεν εισ το στοµα µου ασµα καινον υµνον τω θεω 
ηµων οψονται πολλοι και φοβηθησονται και ελπιουσιν επι κυριον5µακαριοσ ανηρ ου εστιν το ονοµα κυριου 
ελπισ αυτου και ουκ ενεβλεψεν εισ µαταιοτητασ και µανιασ ψευδεισ6πολλα εποιησασ συ κυριε ο θεοσ µου τα 
θαυµασια σου και τοισ διαλογισµοισ σου ουκ εστιν τισ οµοιωθησεται σοι απηγγειλα και ελαλησα 
επληθυνθησαν υπερ αριθµον7θυσιαν και προσφοραν ουκ ηθελησασ ωτια δε κατηρτισω µοι ολοκαυτωµα και 
περι αµαρτιασ ουκ ητησασ8τοτε ειπον ιδου ηκω εν κεφαλιδι βιβλιου γεγραπται περι εµου9του ποιησαι το 
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θεληµα σου ο θεοσ µου εβουληθην και τον νοµον σου εν µεσω τησ κοιλιασ µου10ευηγγελισαµην δικαιοσυνην 
εν εκκλησια µεγαλη ιδου τα χειλη µου ου µη κωλυσω κυριε συ εγνωσ11την δικαιοσυνην σου ουκ εκρυψα εν τη 
καρδια µου την αληθειαν σου και το σωτηριον σου ειπα ουκ εκρυψα το ελεοσ σου και την αληθειαν σου απο 
συναγωγησ πολλησ12συ δε κυριε µη µακρυνησ τουσ οικτιρµουσ σου απ′ εµου το ελεοσ σου και η αληθεια σου 
δια παντοσ αντελαβοντο µου13οτι περιεσχον µε κακα ων ουκ εστιν αριθµοσ κατελαβον µε αι ανοµιαι µου και 
ουκ ηδυνηθην του βλεπειν επληθυνθησαν υπερ τασ τριχασ τησ κεφαλησ µου και η καρδια µου εγκατελιπεν 
µε14ευδοκησον κυριε του ρυσασθαι µε κυριε εισ το βοηθησαι µοι προσχεσ15καταισχυνθειησαν και 
εντραπειησαν αµα οι ζητουντεσ την ψυχην µου του εξαραι αυτην αποστραφειησαν εισ τα οπισω και 
εντραπειησαν οι θελοντεσ µοι κακα16κοµισασθωσαν παραχρηµα αισχυνην αυτων οι λεγοντεσ µοι ευγε 
ευγε17αγαλλιασαιντο και ευφρανθειησαν επι σοι παντεσ οι ζητουντεσ σε κυριε και ειπατωσαν δια παντοσ 
µεγαλυνθητω ο κυριοσ οι αγαπωντεσ το σωτηριον σου18εγω δε πτωχοσ ειµι και πενησ κυριοσ φροντιει µου 
βοηθοσ µου και υπερασπιστησ µου συ ει ο θεοσ µου µη χρονισησ

Chapter 40
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2µακαριοσ ο συνιων επι πτωχον και πενητα εν ηµερα πονηρα ρυσεται αυτον ο 
κυριοσ3κυριοσ διαφυλαξαι αυτον και ζησαι αυτον και µακαρισαι αυτον εν τη γη και µη παραδωη αυτον εισ 
χειρασ εχθρου αυτου4κυριοσ βοηθησαι αυτω επι κλινησ οδυνησ αυτου ολην την κοιτην αυτου εστρεψασ εν 
τη αρρωστια αυτου5εγω ειπα κυριε ελεησον µε ιασαι την ψυχην µου οτι ηµαρτον σοι6οι εχθροι µου ειπαν 
κακα µοι ποτε αποθανειται και απολειται το ονοµα αυτου7και ει εισεπορευετο του ιδειν µατην ελαλει η 
καρδια αυτου συνηγαγεν ανοµιαν εαυτω εξεπορευετο εξω και ελαλει8επι το αυτο κατ′ εµου εψιθυριζον παντεσ 
οι εχθροι µου κατ′ εµου ελογιζοντο κακα µοι9λογον παρανοµον κατεθεντο κατ′ εµου µη ο κοιµωµενοσ ουχι 
προσθησει του αναστηναι10και γαρ ο ανθρωποσ τησ ειρηνησ µου εφ′ ον ηλπισα ο εσθιων αρτουσ µου 
εµεγαλυνεν επ′ εµε πτερνισµον11συ δε κυριε ελεησον µε και αναστησον µε και ανταποδωσω αυτοισ12εν τουτω 
εγνων οτι τεθεληκασ µε οτι ου µη επιχαρη ο εχθροσ µου επ′ εµε13εµου δε δια την ακακιαν αντελαβου και 
εβεβαιωσασ µε ενωπιον σου εισ τον αιωνα14ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ισραηλ απο του αιωνοσ και εισ τον 
αιωνα γενοιτο γενοιτο

Chapter 41
1εισ το τελοσ εισ συνεσιν τοισ υιοισ κορε2ον τροπον επιποθει η ελαφοσ επι τασ πηγασ των υδατων ουτωσ 
επιποθει η ψυχη µου προσ σε ο θεοσ3εδιψησεν η ψυχη µου προσ τον θεον τον ζωντα ποτε ηξω και οφθησοµαι 
τω προσωπω του θεου4εγενηθη µοι τα δακρυα µου αρτοσ ηµερασ και νυκτοσ εν τω λεγεσθαι µοι καθ′ εκαστην 
ηµεραν που εστιν ο θεοσ σου5ταυτα εµνησθην και εξεχεα επ′ εµε την ψυχην µου οτι διελευσοµαι εν τοπω 
σκηνησ θαυµαστησ εωσ του οικου του θεου εν φωνη αγαλλιασεωσ και εξοµολογησεωσ ηχου εορταζοντοσ6ινα 
τι περιλυποσ ει ψυχη και ινα τι συνταρασσεισ µε ελπισον επι τον θεον οτι εξοµολογησοµαι αυτω σωτηριον 
του προσωπου µου ο θεοσ µου7προσ εµαυτον η ψυχη µου εταραχθη δια τουτο µνησθησοµαι σου εκ γησ 
ιορδανου και ερµωνιιµ απο ορουσ µικρου8αβυσσοσ αβυσσον επικαλειται εισ φωνην των καταρρακτων σου 
παντεσ οι µετεωρισµοι σου και τα κυµατα σου επ′ εµε διηλθον9ηµερασ εντελειται κυριοσ το ελεοσ αυτου και 
νυκτοσ ωδη παρ′ εµοι προσευχη τω θεω τησ ζωησ µου10ερω τω θεω αντιληµπτωρ µου ει δια τι µου επελαθου 
ινα τι σκυθρωπαζων πορευοµαι εν τω εκθλιβειν τον εχθρον µου11εν τω καταθλασαι τα οστα µου ωνειδισαν µε 
οι θλιβοντεσ µε εν τω λεγειν αυτουσ µοι καθ′ εκαστην ηµεραν που εστιν ο θεοσ σου12ινα τι περιλυποσ ει ψυχη 
και ινα τι συνταρασσεισ µε ελπισον επι τον θεον οτι εξοµολογησοµαι αυτω η σωτηρια του προσωπου µου ο 
θεοσ µου

Chapter 42
1ψαλµοσ τω δαυιδ κρινον µε ο θεοσ και δικασον την δικην µου εξ εθνουσ ουχ οσιου απο ανθρωπου αδικου 
και δολιου ρυσαι µε2οτι συ ει ο θεοσ κραταιωµα µου ινα τι απωσω µε και ινα τι σκυθρωπαζων πορευοµαι εν 
τω εκθλιβειν τον εχθρον µου3εξαποστειλον το φωσ σου και την αληθειαν σου αυτα µε ωδηγησαν και ηγαγον 
µε εισ οροσ αγιον σου και εισ τα σκηνωµατα σου4και εισελευσοµαι προσ το θυσιαστηριον του θεου προσ τον 
θεον τον ευφραινοντα την νεοτητα µου εξοµολογησοµαι σοι εν κιθαρα ο θεοσ ο θεοσ µου5ινα τι περιλυποσ ει 
ψυχη και ινα τι συνταρασσεισ µε ελπισον επι τον θεον οτι εξοµολογησοµαι αυτω σωτηριον του προσωπου µου 
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ο θεοσ µου

Chapter 43
1εισ το τελοσ τοισ υιοισ κορε εισ συνεσιν ψαλµοσ2ο θεοσ εν τοισ ωσιν ηµων ηκουσαµεν οι πατερεσ ηµων 
ανηγγειλαν ηµιν εργον ο ειργασω εν ταισ ηµεραισ αυτων εν ηµεραισ αρχαιαισ3η χειρ σου εθνη εξωλεθρευσεν 
και κατεφυτευσασ αυτουσ εκακωσασ λαουσ και εξεβαλεσ αυτουσ4ου γαρ εν τη ροµφαια αυτων 
εκληρονοµησαν γην και ο βραχιων αυτων ουκ εσωσεν αυτουσ αλλ′ η δεξια σου και ο βραχιων σου και ο 
φωτισµοσ του προσωπου σου οτι ευδοκησασ εν αυτοισ5συ ει αυτοσ ο βασιλευσ µου και ο θεοσ µου ο 
εντελλοµενοσ τασ σωτηριασ ιακωβ6εν σοι τουσ εχθρουσ ηµων κερατιουµεν και εν τω ονοµατι σου 
εξουθενωσοµεν τουσ επανιστανοµενουσ ηµιν7ου γαρ επι τω τοξω µου ελπιω και η ροµφαια µου ου σωσει 
µε8εσωσασ γαρ ηµασ εκ των θλιβοντων ηµασ και τουσ µισουντασ ηµασ κατησχυνασ9εν τω θεω 
επαινεσθησοµεθα ολην την ηµεραν και εν τω ονοµατι σου εξοµολογησοµεθα εισ τον αιωνα διαψαλµα10νυνι 
δε απωσω και κατησχυνασ ηµασ και ουκ εξελευση εν ταισ δυναµεσιν ηµων11απεστρεψασ ηµασ εισ τα οπισω 
παρα τουσ εχθρουσ ηµων και οι µισουντεσ ηµασ διηρπαζον εαυτοισ12εδωκασ ηµασ ωσ προβατα βρωσεωσ 
και εν τοισ εθνεσιν διεσπειρασ ηµασ13απεδου τον λαον σου ανευ τιµησ και ουκ ην πληθοσ εν τοισ 
αλλαγµασιν αυτων14εθου ηµασ ονειδοσ τοισ γειτοσιν ηµων µυκτηρισµον και καταγελωτα τοισ κυκλω 
ηµων15εθου ηµασ εισ παραβολην εν τοισ εθνεσιν κινησιν κεφαλησ εν τοισ λαοισ16ολην την ηµεραν η εντροπη 
µου κατεναντιον µου εστιν και η αισχυνη του προσωπου µου εκαλυψεν µε17απο φωνησ ονειδιζοντοσ και 
παραλαλουντοσ απο προσωπου εχθρου και εκδιωκοντοσ18ταυτα παντα ηλθεν εφ′ ηµασ και ουκ επελαθοµεθα 
σου και ουκ ηδικησαµεν εν διαθηκη σου19και ουκ απεστη εισ τα οπισω η καρδια ηµων και εξεκλινασ τασ 
τριβουσ ηµων απο τησ οδου σου20οτι εταπεινωσασ ηµασ εν τοπω κακωσεωσ και επεκαλυψεν ηµασ σκια 
θανατου21ει επελαθοµεθα του ονοµατοσ του θεου ηµων και ει διεπετασαµεν χειρασ ηµων προσ θεον 
αλλοτριον22ουχι ο θεοσ εκζητησει ταυτα αυτοσ γαρ γινωσκει τα κρυφια τησ καρδιασ23οτι ενεκα σου 
θανατουµεθα ολην την ηµεραν ελογισθηµεν ωσ προβατα σφαγησ24εξεγερθητι ινα τι υπνοισ κυριε αναστηθι 
και µη απωση εισ τελοσ25ινα τι το προσωπον σου αποστρεφεισ επιλανθανη τησ πτωχειασ ηµων και τησ 
θλιψεωσ ηµων26οτι εταπεινωθη εισ χουν η ψυχη ηµων εκολληθη εισ γην η γαστηρ ηµων27αναστα κυριε 
βοηθησον ηµιν και λυτρωσαι ηµασ ενεκεν του ονοµατοσ σου

Chapter 44
1εισ το τελοσ υπερ των αλλοιωθησοµενων τοισ υιοισ κορε εισ συνεσιν ωδη υπερ του αγαπητου2εξηρευξατο η 
καρδια µου λογον αγαθον λεγω εγω τα εργα µου τω βασιλει η γλωσσα µου καλαµοσ γραµµατεωσ 
οξυγραφου3ωραιοσ καλλει παρα τουσ υιουσ των ανθρωπων εξεχυθη χαρισ εν χειλεσιν σου δια τουτο 
ευλογησεν σε ο θεοσ εισ τον αιωνα4περιζωσαι την ροµφαιαν σου επι τον µηρον σου δυνατε τη ωραιοτητι σου 
και τω καλλει σου5και εντεινον και κατευοδου και βασιλευε ενεκεν αληθειασ και πραυ+τητοσ και 
δικαιοσυνησ και οδηγησει σε θαυµαστωσ η δεξια σου6τα βελη σου ηκονηµενα δυνατε λαοι υποκατω σου 
πεσουνται εν καρδια των εχθρων του βασιλεωσ7ο θρονοσ σου ο θεοσ εισ τον αιωνα του αιωνοσ ραβδοσ 
ευθυτητοσ η ραβδοσ τησ βασιλειασ σου8ηγαπησασ δικαιοσυνην και εµισησασ ανοµιαν δια τουτο εχρισεν σε 
ο θεοσ ο θεοσ σου ελαιον αγαλλιασεωσ παρα τουσ µετοχουσ σου9σµυρνα και στακτη και κασια απο των 
ιµατιων σου απο βαρεων ελεφαντινων εξ ων ηυφραναν σε10θυγατερεσ βασιλεων εν τη τιµη σου παρεστη η 
βασιλισσα εκ δεξιων σου εν ιµατισµω διαχρυσω περιβεβληµενη πεποικιλµενη11ακουσον θυγατερ και ιδε και 
κλινον το ουσ σου και επιλαθου του λαου σου και του οικου του πατροσ σου12οτι επεθυµησεν ο βασιλευσ του 
καλλουσ σου οτι αυτοσ εστιν ο κυριοσ σου13και προσκυνησουσιν αυτω θυγατερεσ τυρου εν δωροισ το 
προσωπον σου λιτανευσουσιν οι πλουσιοι του λαου14πασα η δοξα αυτησ θυγατροσ βασιλεωσ εσωθεν εν 
κροσσωτοισ χρυσοισ περιβεβληµενη πεποικιλµενη15απενεχθησονται τω βασιλει παρθενοι οπισω αυτησ αι 
πλησιον αυτησ απενεχθησονται σοι16απενεχθησονται εν ευφροσυνη και αγαλλιασει αχθησονται εισ ναον 
βασιλεωσ17αντι των πατερων σου εγενηθησαν σοι υιοι καταστησεισ αυτουσ αρχοντασ επι πασαν την 
γην18µνησθησονται του ονοµατοσ σου εν παση γενεα και γενεα δια τουτο λαοι εξοµολογησονται σοι εισ τον 
αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνοσ

Chapter 45
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1εισ το τελοσ υπερ των υιων κορε υπερ των κρυφιων ψαλµοσ2ο θεοσ ηµων καταφυγη και δυναµισ βοηθοσ εν 
θλιψεσιν ταισ ευρουσαισ ηµασ σφοδρα3δια τουτο ου φοβηθησοµεθα εν τω ταρασσεσθαι την γην και 
µετατιθεσθαι ορη εν καρδιαισ θαλασσων4ηχησαν και εταραχθησαν τα υδατα αυτων εταραχθησαν τα ορη εν 
τη κραταιοτητι αυτου διαψαλµα5του ποταµου τα ορµηµατα ευφραινουσιν την πολιν του θεου ηγιασεν το 
σκηνωµα αυτου ο υψιστοσ6ο θεοσ εν µεσω αυτησ ου σαλευθησεται βοηθησει αυτη ο θεοσ το προσ 
πρωι7εταραχθησαν εθνη εκλιναν βασιλειαι εδωκεν φωνην αυτου εσαλευθη η γη8κυριοσ των δυναµεων µεθ′ 
ηµων αντιληµπτωρ ηµων ο θεοσ ιακωβ διαψαλµα9δευτε ιδετε τα εργα κυριου α εθετο τερατα επι τησ 
γησ10ανταναιρων πολεµουσ µεχρι των περατων τησ γησ τοξον συντριψει και συγκλασει οπλον και θυρεουσ 
κατακαυσει εν πυρι11σχολασατε και γνωτε οτι εγω ειµι ο θεοσ υψωθησοµαι εν τοισ εθνεσιν υψωθησοµαι εν τη 
γη12κυριοσ των δυναµεων µεθ′ ηµων αντιληµπτωρ ηµων ο θεοσ ιακωβ

Chapter 46
1εισ το τελοσ υπερ των υιων κορε ψαλµοσ2παντα τα εθνη κροτησατε χειρασ αλαλαξατε τω θεω εν φωνη 
αγαλλιασεωσ3οτι κυριοσ υψιστοσ φοβεροσ βασιλευσ µεγασ επι πασαν την γην4υπεταξεν λαουσ ηµιν και εθνη 
υπο τουσ ποδασ ηµων5εξελεξατο ηµιν την κληρονοµιαν αυτου την καλλονην ιακωβ ην ηγαπησεν 
διαψαλµα6ανεβη ο θεοσ εν αλαλαγµω κυριοσ εν φωνη σαλπιγγοσ7ψαλατε τω θεω ηµων ψαλατε ψαλατε τω 
βασιλει ηµων ψαλατε8οτι βασιλευσ πασησ τησ γησ ο θεοσ ψαλατε συνετωσ9εβασιλευσεν ο θεοσ επι τα εθνη ο 
θεοσ καθηται επι θρονου αγιου αυτου10αρχοντεσ λαων συνηχθησαν µετα του θεου αβρααµ οτι του θεου οι 
κραταιοι τησ γησ σφοδρα επηρθησαν

Chapter 47
1ψαλµοσ ωδησ τοισ υιοισ κορε δευτερα σαββατου2µεγασ κυριοσ και αινετοσ σφοδρα εν πολει του θεου ηµων 
ορει αγιω αυτου3ευ ριζων αγαλλιαµατι πασησ τησ γησ ορη σιων τα πλευρα του βορρα η πολισ του βασιλεωσ 
του µεγαλου4ο θεοσ εν ταισ βαρεσιν αυτησ γινωσκεται οταν αντιλαµβανηται αυτησ5οτι ιδου οι βασιλεισ 
συνηχθησαν ηλθοσαν επι το αυτο6αυτοι ιδοντεσ ουτωσ εθαυµασαν εταραχθησαν εσαλευθησαν7τροµοσ 
επελαβετο αυτων εκει ωδινεσ ωσ τικτουσησ8εν πνευµατι βιαιω συντριψεισ πλοια θαρσισ9καθαπερ ηκουσαµεν 
ουτωσ ειδοµεν εν πολει κυριου των δυναµεων εν πολει του θεου ηµων ο θεοσ εθεµελιωσεν αυτην εισ τον 
αιωνα διαψαλµα10υπελαβοµεν ο θεοσ το ελεοσ σου εν µεσω του ναου σου11κατα το ονοµα σου ο θεοσ ουτωσ 
και η αινεσισ σου επι τα περατα τησ γησ δικαιοσυνησ πληρησ η δεξια σου12ευφρανθητω το οροσ σιων 
αγαλλιασθωσαν αι θυγατερεσ τησ ιουδαιασ ενεκεν των κριµατων σου κυριε13κυκλωσατε σιων και περιλαβετε 
αυτην διηγησασθε εν τοισ πυργοισ αυτησ14θεσθε τασ καρδιασ υµων εισ την δυναµιν αυτησ και καταδιελεσθε 
τασ βαρεισ αυτησ οπωσ αν διηγησησθε εισ γενεαν ετεραν15οτι ουτοσ εστιν ο θεοσ ο θεοσ ηµων εισ τον αιωνα 
και εισ τον αιωνα του αιωνοσ αυτοσ ποιµανει ηµασ εισ τουσ αιωνασ

Chapter 48
1εισ το τελοσ τοισ υιοισ κορε ψαλµοσ2ακουσατε ταυτα παντα τα εθνη ενωτισασθε παντεσ οι κατοικουντεσ 
την οικουµενην3οι τε γηγενεισ και οι υιοι των ανθρωπων επι το αυτο πλουσιοσ και πενησ4το στοµα µου 
λαλησει σοφιαν και η µελετη τησ καρδιασ µου συνεσιν5κλινω εισ παραβολην το ουσ µου ανοιξω εν ψαλτηριω 
το προβληµα µου6ινα τι φοβουµαι εν ηµερα πονηρα η ανοµια τησ πτερνησ µου κυκλωσει µε7οι πεποιθοτεσ επι 
τη δυναµει αυτων και επι τω πληθει του πλουτου αυτων καυχωµενοι8αδελφοσ ου λυτρουται λυτρωσεται 
ανθρωποσ ου δωσει τω θεω εξιλασµα αυτου9και την τιµην τησ λυτρωσεωσ τησ ψυχησ αυτου10και εκοπασεν 
εισ τον αιωνα και ζησεται εισ τελοσ οτι ουκ οψεται καταφθοραν οταν ιδη σοφουσ αποθνησκοντασ11επι το 
αυτο αφρων και ανουσ απολουνται και καταλειψουσιν αλλοτριοισ τον πλουτον αυτων12και οι ταφοι αυτων 
οικιαι αυτων εισ τον αιωνα σκηνωµατα αυτων εισ γενεαν και γενεαν επεκαλεσαντο τα ονοµατα αυτων επι των 
γαιων αυτων13και ανθρωποσ εν τιµη ων ου συνηκεν παρασυνεβληθη τοισ κτηνεσιν τοισ ανοητοισ και 
ωµοιωθη αυτοισ14αυτη η οδοσ αυτων σκανδαλον αυτοισ και µετα ταυτα εν τω στοµατι αυτων ευδοκησουσιν 
διαψαλµα15ωσ προβατα εν αδη εθεντο θανατοσ ποιµαινει αυτουσ και κατακυριευσουσιν αυτων οι ευθεισ το 
πρωι και η βοηθεια αυτων παλαιωθησεται εν τω αδη εκ τησ δοξησ αυτων16πλην ο θεοσ λυτρωσεται την 
ψυχην µου εκ χειροσ αδου οταν λαµβανη µε διαψαλµα17µη φοβου οταν πλουτηση ανθρωποσ και οταν 
πληθυνθη η δοξα του οικου αυτου18οτι ουκ εν τω αποθνησκειν αυτον ληµψεται τα παντα ουδε 
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συγκαταβησεται αυτω η δοξα αυτου19οτι η ψυχη αυτου εν τη ζωη αυτου ευλογηθησεται εξοµολογησεται σοι 
οταν αγαθυνησ αυτω20εισελευσεται εωσ γενεασ πατερων αυτου εωσ αιωνοσ ουκ οψεται φωσ21ανθρωποσ εν 
τιµη ων ου συνηκεν παρασυνεβληθη τοισ κτηνεσιν τοισ ανοητοισ και ωµοιωθη αυτοισ

Chapter 49
1ψαλµοσ τω ασαφ θεοσ θεων κυριοσ ελαλησεν και εκαλεσεν την γην απο ανατολων ηλιου και µεχρι 
δυσµων2εκ σιων η ευπρεπεια τησ ωραιοτητοσ αυτου ο θεοσ εµφανωσ ηξει3ο θεοσ ηµων και ου 
παρασιωπησεται πυρ εναντιον αυτου καυθησεται και κυκλω αυτου καταιγισ σφοδρα4προσκαλεσεται τον 
ουρανον ανω και την γην διακριναι τον λαον αυτου5συναγαγετε αυτω τουσ οσιουσ αυτου τουσ διατιθεµενουσ 
την διαθηκην αυτου επι θυσιαισ6και αναγγελουσιν οι ουρανοι την δικαιοσυνην αυτου οτι ο θεοσ κριτησ εστιν 
διαψαλµα7ακουσον λαοσ µου και λαλησω σοι ισραηλ και διαµαρτυροµαι σοι ο θεοσ ο θεοσ σου ειµι εγω8ουκ 
επι ταισ θυσιαισ σου ελεγξω σε τα δε ολοκαυτωµατα σου ενωπιον µου εστιν δια παντοσ9ου δεξοµαι εκ του 
οικου σου µοσχουσ ουδε εκ των ποιµνιων σου χιµαρουσ10οτι εµα εστιν παντα τα θηρια του δρυµου κτηνη εν 
τοισ ορεσιν και βοεσ11εγνωκα παντα τα πετεινα του ουρανου και ωραιοτησ αγρου µετ′ εµου εστιν12εαν 
πεινασω ου µη σοι ειπω εµη γαρ εστιν η οικουµενη και το πληρωµα αυτησ13µη φαγοµαι κρεα ταυρων η αιµα 
τραγων πιοµαι14θυσον τω θεω θυσιαν αινεσεωσ και αποδοσ τω υψιστω τασ ευχασ σου15και επικαλεσαι µε εν 
ηµερα θλιψεωσ και εξελουµαι σε και δοξασεισ µε διαψαλµα16τω δε αµαρτωλω ειπεν ο θεοσ ινα τι συ διηγη τα 
δικαιωµατα µου και αναλαµβανεισ την διαθηκην µου δια στοµατοσ σου17συ δε εµισησασ παιδειαν και 
εξεβαλεσ τουσ λογουσ µου εισ τα οπισω18ει εθεωρεισ κλεπτην συνετρεχεσ αυτω και µετα µοιχων την µεριδα 
σου ετιθεισ19το στοµα σου επλεονασεν κακιαν και η γλωσσα σου περιεπλεκεν δολιοτητα20καθηµενοσ κατα 
του αδελφου σου κατελαλεισ και κατα του υιου τησ µητροσ σου ετιθεισ σκανδαλον21ταυτα εποιησασ και 
εσιγησα υπελαβεσ ανοµιαν οτι εσοµαι σοι οµοιοσ ελεγξω σε και παραστησω κατα προσωπον σου22συνετε δη 
ταυτα οι επιλανθανοµενοι του θεου µηποτε αρπαση και µη η ο ρυοµενοσ23θυσια αινεσεωσ δοξασει µε και 
εκει οδοσ η δειξω αυτω το σωτηριον του θεου

Chapter 50
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2εν τω ελθειν προσ αυτον ναθαν τον προφητην ηνικα εισηλθεν προσ 
βηρσαβεε3ελεησον µε ο θεοσ κατα το µεγα ελεοσ σου και κατα το πληθοσ των οικτιρµων σου εξαλειψον το 
ανοµηµα µου4επι πλειον πλυνον µε απο τησ ανοµιασ µου και απο τησ αµαρτιασ µου καθαρισον µε5οτι την 
ανοµιαν µου εγω γινωσκω και η αµαρτια µου ενωπιον µου εστιν δια παντοσ6σοι µονω ηµαρτον και το 
πονηρον ενωπιον σου εποιησα οπωσ αν δικαιωθησ εν τοισ λογοισ σου και νικησησ εν τω κρινεσθαι σε7ιδου 
γαρ εν ανοµιαισ συνεληµφθην και εν αµαρτιαισ εκισσησεν µε η µητηρ µου8ιδου γαρ αληθειαν ηγαπησασ τα 
αδηλα και τα κρυφια τησ σοφιασ σου εδηλωσασ µοι9ραντιεισ µε υσσωπω και καθαρισθησοµαι πλυνεισ µε και 
υπερ χιονα λευκανθησοµαι10ακουτιεισ µε αγαλλιασιν και ευφροσυνην αγαλλιασονται οστα 
τεταπεινωµενα11αποστρεψον το προσωπον σου απο των αµαρτιων µου και πασασ τασ ανοµιασ µου 
εξαλειψον12καρδιαν καθαραν κτισον εν εµοι ο θεοσ και πνευµα ευθεσ εγκαινισον εν τοισ εγκατοισ µου13µη 
απορριψησ µε απο του προσωπου σου και το πνευµα το αγιον σου µη αντανελησ απ′ εµου14αποδοσ µοι την 
αγαλλιασιν του σωτηριου σου και πνευµατι ηγεµονικω στηρισον µε15διδαξω ανοµουσ τασ οδουσ σου και 
ασεβεισ επι σε επιστρεψουσιν16ρυσαι µε εξ αιµατων ο θεοσ ο θεοσ τησ σωτηριασ µου αγαλλιασεται η γλωσσα 
µου την δικαιοσυνην σου17κυριε τα χειλη µου ανοιξεισ και το στοµα µου αναγγελει την αινεσιν σου18οτι ει 
ηθελησασ θυσιαν εδωκα αν ολοκαυτωµατα ουκ ευδοκησεισ19θυσια τω θεω πνευµα συντετριµµενον καρδιαν 
συντετριµµενην και τεταπεινωµενην ο θεοσ ουκ εξουθενωσει20αγαθυνον κυριε εν τη ευδοκια σου την σιων και 
οικοδοµηθητω τα τειχη ιερουσαληµ21τοτε ευδοκησεισ θυσιαν δικαιοσυνησ αναφοραν και ολοκαυτωµατα τοτε 
ανοισουσιν επι το θυσιαστηριον σου µοσχουσ

Chapter 51
1εισ το τελοσ συνεσεωσ τω δαυιδ2εν τω ελθειν δωηκ τον ιδουµαιον και αναγγειλαι τω σαουλ και ειπειν αυτω 
ηλθεν δαυιδ εισ τον οικον αβιµελεχ3τι εγκαυχα εν κακια ο δυνατοσ ανοµιαν ολην την ηµεραν4αδικιαν 
ελογισατο η γλωσσα σου ωσει ξυρον ηκονηµενον εποιησασ δολον5ηγαπησασ κακιαν υπερ αγαθωσυνην 
αδικιαν υπερ το λαλησαι δικαιοσυνην διαψαλµα6ηγαπησασ παντα τα ρηµατα καταποντισµου γλωσσαν 
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δολιαν7δια τουτο ο θεοσ καθελει σε εισ τελοσ εκτιλαι σε και µεταναστευσαι σε απο σκηνωµατοσ και το 
ριζωµα σου εκ γησ ζωντων διαψαλµα8και οψονται δικαιοι και φοβηθησονται και επ′ αυτον γελασονται και 
ερουσιν9ιδου ανθρωποσ οσ ουκ εθετο τον θεον βοηθον αυτου αλλ′ επηλπισεν επι το πληθοσ του πλουτου 
αυτου και εδυναµωθη επι τη µαταιοτητι αυτου10εγω δε ωσει ελαια κατακαρποσ εν τω οικω του θεου ηλπισα 
επι το ελεοσ του θεου εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνοσ11εξοµολογησοµαι σοι εισ τον αιωνα οτι 
εποιησασ και υποµενω το ονοµα σου οτι χρηστον εναντιον των οσιων σου

Chapter 52
1εισ το τελοσ υπερ µαελεθ συνεσεωσ τω δαυιδ2ειπεν αφρων εν καρδια αυτου ουκ εστιν θεοσ διεφθαρησαν και 
εβδελυχθησαν εν ανοµιαισ ουκ εστιν ποιων αγαθον3ο θεοσ εκ του ουρανου διεκυψεν επι τουσ υιουσ των 
ανθρωπων του ιδειν ει εστιν συνιων η εκζητων τον θεον4παντεσ εξεκλιναν αµα ηχρεωθησαν ουκ εστιν ποιων 
αγαθον ουκ εστιν εωσ ενοσ5ουχι γνωσονται παντεσ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν οι εσθοντεσ τον λαον µου 
βρωσει αρτου τον θεον ουκ επεκαλεσαντο6εκει φοβηθησονται φοβον ου ουκ ην φοβοσ οτι ο θεοσ διεσκορπισεν 
οστα ανθρωπαρεσκων κατησχυνθησαν οτι ο θεοσ εξουδενωσεν αυτουσ7τισ δωσει εκ σιων το σωτηριον του 
ισραηλ εν τω επιστρεψαι κυριον την αιχµαλωσιαν του λαου αυτου αγαλλιασεται ιακωβ και ευφρανθησεται 
ισραηλ

Chapter 53
1εισ το τελοσ εν υµνοισ συνεσεωσ τω δαυιδ2εν τω ελθειν τουσ ζιφαιουσ και ειπειν τω σαουλ ουκ ιδου δαυιδ 
κεκρυπται παρ′ ηµιν3ο θεοσ εν τω ονοµατι σου σωσον µε και εν τη δυναµει σου κρινον µε4ο θεοσ εισακουσον 
τησ προσευχησ µου ενωτισαι τα ρηµατα του στοµατοσ µου5οτι αλλοτριοι επανεστησαν επ′ εµε και κραταιοι 
εζητησαν την ψυχην µου ου προεθεντο τον θεον ενωπιον αυτων διαψαλµα6ιδου γαρ ο θεοσ βοηθει µοι και ο 
κυριοσ αντιληµπτωρ τησ ψυχησ µου7αποστρεψει τα κακα τοισ εχθροισ µου εν τη αληθεια σου εξολεθρευσον 
αυτουσ8εκουσιωσ θυσω σοι εξοµολογησοµαι τω ονοµατι σου κυριε οτι αγαθον9οτι εκ πασησ θλιψεωσ ερρυσω 
µε και εν τοισ εχθροισ µου επειδεν ο οφθαλµοσ µου

Chapter 54
1εισ το τελοσ εν υµνοισ συνεσεωσ τω δαυιδ2ενωτισαι ο θεοσ την προσευχην µου και µη υπεριδησ την δεησιν 
µου3προσχεσ µοι και εισακουσον µου ελυπηθην εν τη αδολεσχια µου και εταραχθην4απο φωνησ εχθρου και 
απο θλιψεωσ αµαρτωλου οτι εξεκλιναν επ′ εµε ανοµιαν και εν οργη ενεκοτουν µοι5η καρδια µου εταραχθη εν 
εµοι και δειλια θανατου επεπεσεν επ′ εµε6φοβοσ και τροµοσ ηλθεν επ′ εµε και εκαλυψεν µε σκοτοσ7και ειπα 
τισ δωσει µοι πτερυγασ ωσει περιστερασ και πετασθησοµαι και καταπαυσω8ιδου εµακρυνα φυγαδευων και 
ηυλισθην εν τη ερηµω διαψαλµα9προσεδεχοµην τον σωζοντα µε απο ολιγοψυχιασ και 
καταιγιδοσ10καταποντισον κυριε και καταδιελε τασ γλωσσασ αυτων οτι ειδον ανοµιαν και αντιλογιαν εν τη 
πολει11ηµερασ και νυκτοσ κυκλωσει αυτην επι τα τειχη αυτησ ανοµια και κοποσ εν µεσω αυτησ και 
αδικια12και ουκ εξελιπεν εκ των πλατειων αυτησ τοκοσ και δολοσ13οτι ει εχθροσ ωνειδισεν µε υπηνεγκα αν 
και ει ο µισων µε επ′ εµε εµεγαλορρηµονησεν εκρυβην αν απ′ αυτου14συ δε ανθρωπε ισοψυχε ηγεµων µου και 
γνωστε µου15οσ επι το αυτο µοι εγλυκανασ εδεσµατα εν τω οικω του θεου επορευθηµεν εν οµονοια16ελθετω 
θανατοσ επ′ αυτουσ και καταβητωσαν εισ αδου ζωντεσ οτι πονηριαι εν ταισ παροικιαισ αυτων εν µεσω 
αυτων17εγω δε προσ τον θεον εκεκραξα και ο κυριοσ εισηκουσεν µου18εσπερασ και πρωι και µεσηµβριασ 
διηγησοµαι απαγγελω και εισακουσεται τησ φωνησ µου19λυτρωσεται εν ειρηνη την ψυχην µου απο των 
εγγιζοντων µοι οτι εν πολλοισ ησαν συν εµοι20εισακουσεται ο θεοσ και ταπεινωσει αυτουσ ο υπαρχων προ 
των αιωνων διαψαλµα ου γαρ εστιν αυτοισ ανταλλαγµα και ουκ εφοβηθησαν τον θεον21εξετεινεν την χειρα 
αυτου εν τω αποδιδοναι εβεβηλωσαν την διαθηκην αυτου22διεµερισθησαν απο οργησ του προσωπου αυτου 
και ηγγισεν η καρδια αυτου ηπαλυνθησαν οι λογοι αυτου υπερ ελαιον και αυτοι εισιν βολιδεσ23επιρριψον επι 
κυριον την µεριµναν σου και αυτοσ σε διαθρεψει ου δωσει εισ τον αιωνα σαλον τω δικαιω24συ δε ο θεοσ 
καταξεισ αυτουσ εισ φρεαρ διαφθορασ ανδρεσ αιµατων και δολιοτητοσ ου µη ηµισευσωσιν τασ ηµερασ 
αυτων εγω δε ελπιω επι σε κυριε

Chapter 55
1εισ το τελοσ υπερ του λαου του απο των αγιων µεµακρυµµενου τω δαυιδ εισ στηλογραφιαν οποτε εκρατησαν 
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αυτον οι αλλοφυλοι εν γεθ2ελεησον µε κυριε οτι κατεπατησεν µε ανθρωποσ ολην την ηµεραν πολεµων εθλιψεν 
µε3κατεπατησαν µε οι εχθροι µου ολην την ηµεραν οτι πολλοι οι πολεµουντεσ µε απο υψουσ4ηµερασ 
φοβηθησοµαι εγω δε επι σοι ελπιω5εν τω θεω επαινεσω τουσ λογουσ µου ολην την ηµεραν επι τω θεω ηλπισα 
ου φοβηθησοµαι τι ποιησει µοι σαρξ6ολην την ηµεραν τουσ λογουσ µου εβδελυσσοντο κατ′ εµου παντεσ οι 
διαλογισµοι αυτων εισ κακον7παροικησουσιν και κατακρυψουσιν αυτοι την πτερναν µου φυλαξουσιν 
καθαπερ υπεµειναν την ψυχην µου8υπερ του µηθενοσ σωσεισ αυτουσ εν οργη λαουσ καταξεισ ο θεοσ9την 
ζωην µου εξηγγειλα σοι εθου τα δακρυα µου ενωπιον σου ωσ και εν τη επαγγελια σου10επιστρεψουσιν οι 
εχθροι µου εισ τα οπισω εν η αν ηµερα επικαλεσωµαι σε ιδου εγνων οτι θεοσ µου ει συ11επι τω θεω αινεσω 
ρηµα επι τω κυριω αινεσω λογον12επι τω θεω ηλπισα ου φοβηθησοµαι τι ποιησει µοι ανθρωποσ13εν εµοι ο 
θεοσ αι ευχαι ασ αποδωσω αινεσεωσ σοι14οτι ερρυσω την ψυχην µου εκ θανατου και τουσ ποδασ µου εξ 
ολισθηµατοσ του ευαρεστησαι ενωπιον του θεου εν φωτι ζωντων

Chapter 56
1εισ το τελοσ µη διαφθειρησ τω δαυιδ εισ στηλογραφιαν εν τω αυτον αποδιδρασκειν απο προσωπου σαουλ εισ 
το σπηλαιον2ελεησον µε ο θεοσ ελεησον µε οτι επι σοι πεποιθεν η ψυχη µου και εν τη σκια των πτερυγων σου 
ελπιω εωσ ου παρελθη η ανοµια3κεκραξοµαι προσ τον θεον τον υψιστον τον θεον τον ευεργετησαντα 
µε4εξαπεστειλεν εξ ουρανου και εσωσεν µε εδωκεν εισ ονειδοσ τουσ καταπατουντασ µε διαψαλµα 
εξαπεστειλεν ο θεοσ το ελεοσ αυτου και την αληθειαν αυτου5και ερρυσατο την ψυχην µου εκ µεσου σκυµνων 
εκοιµηθην τεταραγµενοσ υιοι ανθρωπων οι οδοντεσ αυτων οπλον και βελη και η γλωσσα αυτων µαχαιρα 
οξεια6υψωθητι επι τουσ ουρανουσ ο θεοσ και επι πασαν την γην η δοξα σου7παγιδα ητοιµασαν τοισ ποσιν 
µου και κατεκαµψαν την ψυχην µου ωρυξαν προ προσωπου µου βοθρον και ενεπεσαν εισ αυτον 
διαψαλµα8ετοιµη η καρδια µου ο θεοσ ετοιµη η καρδια µου ασοµαι και ψαλω9εξεγερθητι η δοξα µου 
εξεγερθητι ψαλτηριον και κιθαρα εξεγερθησοµαι ορθρου10εξοµολογησοµαι σοι εν λαοισ κυριε ψαλω σοι εν 
εθνεσιν11οτι εµεγαλυνθη εωσ των ουρανων το ελεοσ σου και εωσ των νεφελων η αληθεια σου12υψωθητι επι 
τουσ ουρανουσ ο θεοσ και επι πασαν την γην η δοξα σου

Chapter 57
1εισ το τελοσ µη διαφθειρησ τω δαυιδ εισ στηλογραφιαν2ει αληθωσ αρα δικαιοσυνην λαλειτε ευθεια κρινετε 
οι υιοι των ανθρωπων3και γαρ εν καρδια ανοµιασ εργαζεσθε εν τη γη αδικιαν αι χειρεσ υµων 
συµπλεκουσιν4απηλλοτριωθησαν οι αµαρτωλοι απο µητρασ επλανηθησαν απο γαστροσ ελαλησαν 
ψευδη5θυµοσ αυτοισ κατα την οµοιωσιν του οφεωσ ωσει ασπιδοσ κωφησ και βυουσησ τα ωτα αυτησ6ητισ ουκ 
εισακουσεται φωνην επαδοντων φαρµακου τε φαρµακευοµενου παρα σοφου7ο θεοσ συνετριψεν τουσ οδοντασ 
αυτων εν τω στοµατι αυτων τασ µυλασ των λεοντων συνεθλασεν κυριοσ8εξουδενωθησονται ωσ υδωρ 
διαπορευοµενον εντενει το τοξον αυτου εωσ ου ασθενησουσιν9ωσει κηροσ ο τακεισ ανταναιρεθησονται 
επεπεσε πυρ και ουκ ειδον τον ηλιον10προ του συνιεναι τασ ακανθασ υµων την ραµνον ωσει ζωντασ ωσει εν 
οργη καταπιεται υµασ11ευφρανθησεται δικαιοσ οταν ιδη εκδικησιν ασεβων τασ χειρασ αυτου νιψεται εν τω 
αιµατι του αµαρτωλου12και ερει ανθρωποσ ει αρα εστιν καρποσ τω δικαιω αρα εστιν ο θεοσ κρινων αυτουσ 
εν τη γη

Chapter 58
1εισ το τελοσ µη διαφθειρησ τω δαυιδ εισ στηλογραφιαν οποτε απεστειλεν σαουλ και εφυλαξεν τον οικον 
αυτου του θανατωσαι αυτον2εξελου µε εκ των εχθρων µου ο θεοσ και εκ των επανιστανοµενων επ′ εµε 
λυτρωσαι µε3ρυσαι µε εκ των εργαζοµενων την ανοµιαν και εξ ανδρων αιµατων σωσον µε4οτι ιδου εθηρευσαν 
την ψυχην µου επεθεντο επ′ εµε κραταιοι ουτε η ανοµια µου ουτε η αµαρτια µου κυριε5ανευ ανοµιασ εδραµον 
και κατευθυναν εξεγερθητι εισ συναντησιν µου και ιδε6και συ κυριε ο θεοσ των δυναµεων ο θεοσ ισραηλ 
προσχεσ του επισκεψασθαι παντα τα εθνη µη οικτιρησησ παντασ τουσ εργαζοµενουσ την ανοµιαν 
διαψαλµα7επιστρεψουσιν εισ εσπεραν και λιµωξουσιν ωσ κυων και κυκλωσουσιν πολιν8ιδου αποφθεγξονται 
εν τω στοµατι αυτων και ροµφαια εν τοισ χειλεσιν αυτων οτι τισ ηκουσεν9και συ κυριε εκγελαση αυτουσ 
εξουδενωσεισ παντα τα εθνη10το κρατοσ µου προσ σε φυλαξω οτι ο θεοσ αντιληµπτωρ µου ει11ο θεοσ µου το 
ελεοσ αυτου προφθασει µε ο θεοσ δειξει µοι εν τοισ εχθροισ µου12µη αποκτεινησ αυτουσ µηποτε επιλαθωνται 
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του λαου µου διασκορπισον αυτουσ εν τη δυναµει σου και καταγαγε αυτουσ ο υπερασπιστησ µου 
κυριε13αµαρτιαν στοµατοσ αυτων λογον χειλεων αυτων και συλληµφθητωσαν εν τη υπερηφανια αυτων και εξ 
αρασ και ψευδουσ διαγγελησονται συντελειαι14εν οργη συντελειασ και ου µη υπαρξωσιν και γνωσονται οτι ο 
θεοσ δεσποζει του ιακωβ των περατων τησ γησ διαψαλµα15επιστρεψουσιν εισ εσπεραν και λιµωξουσιν ωσ 
κυων και κυκλωσουσιν πολιν16αυτοι διασκορπισθησονται του φαγειν εαν δε µη χορτασθωσιν και 
γογγυσουσιν17εγω δε ασοµαι τη δυναµει σου και αγαλλιασοµαι το πρωι το ελεοσ σου οτι εγενηθησ 
αντιληµπτωρ µου και καταφυγη εν ηµερα θλιψεωσ µου18βοηθοσ µου σοι ψαλω οτι ο θεοσ αντιληµπτωρ µου ει 
ο θεοσ µου το ελεοσ µου

Chapter 59
1εισ το τελοσ τοισ αλλοιωθησοµενοισ ετι εισ στηλογραφιαν τω δαυιδ εισ διδαχην2οποτε ενεπυρισεν την 
µεσοποταµιαν συριασ και την συριαν σωβα και επεστρεψεν ιωαβ και επαταξεν την φαραγγα των αλων δωδεκα 
χιλιαδασ3ο θεοσ απωσω ηµασ και καθειλεσ ηµασ ωργισθησ και οικτιρησασ ηµασ4συνεσεισασ την γην και 
συνεταραξασ αυτην ιασαι τα συντριµµατα αυτησ οτι εσαλευθη5εδειξασ τω λαω σου σκληρα εποτισασ ηµασ 
οινον κατανυξεωσ6εδωκασ τοισ φοβουµενοισ σε σηµειωσιν του φυγειν απο προσωπου τοξου διαψαλµα7οπωσ 
αν ρυσθωσιν οι αγαπητοι σου σωσον τη δεξια σου και επακουσον µου8ο θεοσ ελαλησεν εν τω αγιω αυτου 
αγαλλιασοµαι και διαµεριω σικιµα και την κοιλαδα των σκηνων διαµετρησω9εµοσ εστιν γαλααδ και εµοσ 
εστιν µανασση και εφραιµ κραταιωσισ τησ κεφαλησ µου ιουδασ βασιλευσ µου10µωαβ λεβησ τησ ελπιδοσ µου 
επι την ιδουµαιαν εκτενω το υποδηµα µου εµοι αλλοφυλοι υπεταγησαν11τισ απαξει µε εισ πολιν περιοχησ τισ 
οδηγησει µε εωσ τησ ιδουµαιασ12ουχι συ ο θεοσ ο απωσαµενοσ ηµασ και ουκ εξελευση ο θεοσ εν ταισ 
δυναµεσιν ηµων13δοσ ηµιν βοηθειαν εκ θλιψεωσ και µαταια σωτηρια ανθρωπου14εν δε τω θεω ποιησοµεν 
δυναµιν και αυτοσ εξουδενωσει τουσ θλιβοντασ ηµασ

Chapter 60
1εισ το τελοσ εν υµνοισ τω δαυιδ2εισακουσον ο θεοσ τησ δεησεωσ µου προσχεσ τη προσευχη µου3απο των 
περατων τησ γησ προσ σε εκεκραξα εν τω ακηδιασαι την καρδιαν µου εν πετρα υψωσασ µε4ωδηγησασ µε οτι 
εγενηθησ ελπισ µου πυργοσ ισχυοσ απο προσωπου εχθρου5παροικησω εν τω σκηνωµατι σου εισ τουσ αιωνασ 
σκεπασθησοµαι εν σκεπη των πτερυγων σου διαψαλµα6οτι συ ο θεοσ εισηκουσασ των ευχων µου εδωκασ 
κληρονοµιαν τοισ φοβουµενοισ το ονοµα σου7ηµερασ εφ′ ηµερασ βασιλεωσ προσθησεισ ετη αυτου εωσ 
ηµερασ γενεασ και γενεασ8διαµενει εισ τον αιωνα ενωπιον του θεου ελεοσ και αληθειαν αυτου τισ 
εκζητησει9ουτωσ ψαλω τω ονοµατι σου εισ τον αιωνα του αιωνοσ του αποδουναι µε τασ ευχασ µου ηµεραν 
εξ ηµερασ

Chapter 61
1εισ το τελοσ υπερ ιδιθουν ψαλµοσ τω δαυιδ2ουχι τω θεω υποταγησεται η ψυχη µου παρ′ αυτου γαρ το 
σωτηριον µου3και γαρ αυτοσ θεοσ µου και σωτηρ µου αντιληµπτωρ µου ου µη σαλευθω επι πλειον4εωσ ποτε 
επιτιθεσθε επ′ ανθρωπον φονευετε παντεσ ωσ τοιχω κεκλιµενω και φραγµω ωσµενω5πλην την τιµην µου 
εβουλευσαντο απωσασθαι εδραµον εν ψευδει τω στοµατι αυτων ευλογουσαν και τη καρδια αυτων κατηρωντο 
διαψαλµα6πλην τω θεω υποταγηθι η ψυχη µου οτι παρ′ αυτου η υποµονη µου7οτι αυτοσ θεοσ µου και σωτηρ 
µου αντιληµπτωρ µου ου µη µεταναστευσω8επι τω θεω το σωτηριον µου και η δοξα µου ο θεοσ τησ βοηθειασ 
µου και η ελπισ µου επι τω θεω9ελπισατε επ′ αυτον πασα συναγωγη λαου εκχεετε ενωπιον αυτου τασ καρδιασ 
υµων ο θεοσ βοηθοσ ηµων διαψαλµα10πλην µαταιοι οι υιοι των ανθρωπων ψευδεισ οι υιοι των ανθρωπων εν 
ζυγοισ του αδικησαι αυτοι εκ µαταιοτητοσ επι το αυτο11µη ελπιζετε επι αδικιαν και επι αρπαγµα µη 
επιποθειτε πλουτοσ εαν ρεη µη προστιθεσθε καρδιαν12απαξ ελαλησεν ο θεοσ δυο ταυτα ηκουσα13οτι το 
κρατοσ του θεου και σοι κυριε το ελεοσ οτι συ αποδωσεισ εκαστω κατα τα εργα αυτου

Chapter 62
1ψαλµοσ τω δαυιδ εν τω ειναι αυτον εν τη ερηµω τησ ιουδαιασ2ο θεοσ ο θεοσ µου προσ σε ορθριζω εδιψησεν 
σοι η ψυχη µου ποσαπλωσ σοι η σαρξ µου εν γη ερηµω και αβατω και ανυδρω3ουτωσ εν τω αγιω ωφθην σοι 
του ιδειν την δυναµιν σου και την δοξαν σου4οτι κρεισσον το ελεοσ σου υπερ ζωασ τα χειλη µου 
επαινεσουσιν σε5ουτωσ ευλογησω σε εν τη ζωη µου εν τω ονοµατι σου αρω τασ χειρασ µου6ωσει στεατοσ και 
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πιοτητοσ εµπλησθειη η ψυχη µου και χειλη αγαλλιασεωσ αινεσει το στοµα µου7ει εµνηµονευον σου επι τησ 
στρωµνησ µου εν τοισ ορθροισ εµελετων εισ σε8οτι εγενηθησ βοηθοσ µου και εν τη σκεπη των πτερυγων σου 
αγαλλιασοµαι9εκολληθη η ψυχη µου οπισω σου εµου αντελαβετο η δεξια σου10αυτοι δε εισ µατην εζητησαν 
την ψυχην µου εισελευσονται εισ τα κατωτατα τησ γησ11παραδοθησονται εισ χειρασ ροµφαιασ µεριδεσ 
αλωπεκων εσονται12ο δε βασιλευσ ευφρανθησεται επι τω θεω επαινεσθησεται πασ ο οµνυων εν αυτω οτι 
ενεφραγη στοµα λαλουντων αδικα

Chapter 63
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2εισακουσον ο θεοσ τησ φωνησ µου εν τω δεεσθαι µε απο φοβου εχθρου εξελου 
την ψυχην µου3εσκεπασασ µε απο συστροφησ πονηρευοµενων απο πληθουσ εργαζοµενων την 
ανοµιαν4οιτινεσ ηκονησαν ωσ ροµφαιαν τασ γλωσσασ αυτων ενετειναν τοξον αυτων πραγµα πικρον5του 
κατατοξευσαι εν αποκρυφοισ αµωµον εξαπινα κατατοξευσουσιν αυτον και ου φοβηθησονται6εκραταιωσαν 
εαυτοισ λογον πονηρον διηγησαντο του κρυψαι παγιδασ ειπαν τισ οψεται αυτουσ7εξηρευνησαν ανοµιασ 
εξελιπον εξερευνωντεσ εξερευνησει προσελευσεται ανθρωποσ και καρδια βαθεια8και υψωθησεται ο θεοσ 
βελοσ νηπιων εγενηθησαν αι πληγαι αυτων9και εξησθενησαν επ′ αυτουσ αι γλωσσαι αυτων εταραχθησαν 
παντεσ οι θεωρουντεσ αυτουσ10και εφοβηθη πασ ανθρωποσ και ανηγγειλαν τα εργα του θεου και τα ποιηµατα 
αυτου συνηκαν11ευφρανθησεται δικαιοσ επι τω κυριω και ελπιει επ′ αυτον και επαινεσθησονται παντεσ οι 
ευθεισ τη καρδια

Chapter 64
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ ωδη ιερεµιου και ιεζεκιηλ εκ του λογου τησ παροικιασ οτε εµελλον 
εκπορευεσθαι2σοι πρεπει υµνοσ ο θεοσ εν σιων και σοι αποδοθησεται ευχη εν ιερουσαληµ3εισακουσον 
προσευχησ µου προσ σε πασα σαρξ ηξει4λογοι ανοµιων υπερεδυναµωσαν ηµασ και τασ ασεβειασ ηµων συ 
ιλαση5µακαριοσ ον εξελεξω και προσελαβου κατασκηνωσει εν ταισ αυλαισ σου πλησθησοµεθα εν τοισ 
αγαθοισ του οικου σου αγιοσ ο ναοσ σου θαυµαστοσ εν δικαιοσυνη6επακουσον ηµων ο θεοσ ο σωτηρ ηµων η 
ελπισ παντων των περατων τησ γησ και εν θαλασση µακραν7ετοιµαζων ορη εν τη ισχυι αυτου περιεζωσµενοσ 
εν δυναστεια8ο συνταρασσων το κυτοσ τησ θαλασσησ ηχουσ κυµατων αυτησ ταραχθησονται τα εθνη9και 
φοβηθησονται οι κατοικουντεσ τα περατα απο των σηµειων σου εξοδουσ πρωιασ και εσπερασ 
τερψεισ10επεσκεψω την γην και εµεθυσασ αυτην επληθυνασ του πλουτισαι αυτην ο ποταµοσ του θεου 
επληρωθη υδατων ητοιµασασ την τροφην αυτων οτι ουτωσ η ετοιµασια σου11τουσ αυλακασ αυτησ µεθυσον 
πληθυνον τα γενηµατα αυτησ εν ταισ σταγοσιν αυτησ ευφρανθησεται ανατελλουσα12ευλογησεισ τον 
στεφανον του ενιαυτου τησ χρηστοτητοσ σου και τα πεδια σου πλησθησονται πιοτητοσ13πιανθησονται τα 
ωραια τησ ερηµου και αγαλλιασιν οι βουνοι περιζωσονται14ενεδυσαντο οι κριοι των προβατων και αι 
κοιλαδεσ πληθυνουσι σιτον κεκραξονται και γαρ υµνησουσιν

Chapter 65
1εισ το τελοσ ωδη ψαλµου αναστασεωσ αλαλαξατε τω θεω πασα η γη2ψαλατε δη τω ονοµατι αυτου δοτε 
δοξαν αινεσει αυτου3ειπατε τω θεω ωσ φοβερα τα εργα σου εν τω πληθει τησ δυναµεωσ σου ψευσονται σε οι 
εχθροι σου4πασα η γη προσκυνησατωσαν σοι και ψαλατωσαν σοι ψαλατωσαν τω ονοµατι σου 
διαψαλµα5δευτε και ιδετε τα εργα του θεου φοβεροσ εν βουλαισ υπερ τουσ υιουσ των ανθρωπων6ο 
µεταστρεφων την θαλασσαν εισ ξηραν εν ποταµω διελευσονται ποδι εκει ευφρανθησοµεθα επ′ αυτω7τω 
δεσποζοντι εν τη δυναστεια αυτου του αιωνοσ οι οφθαλµοι αυτου επι τα εθνη επιβλεπουσιν οι 
παραπικραινοντεσ µη υψουσθωσαν εν εαυτοισ διαψαλµα8ευλογειτε εθνη τον θεον ηµων και ακουτισασθε την 
φωνην τησ αινεσεωσ αυτου9του θεµενου την ψυχην µου εισ ζωην και µη δοντοσ εισ σαλον τουσ ποδασ 
µου10οτι εδοκιµασασ ηµασ ο θεοσ επυρωσασ ηµασ ωσ πυρουται το αργυριον11εισηγαγεσ ηµασ εισ την παγιδα 
εθου θλιψεισ επι τον νωτον ηµων12επεβιβασασ ανθρωπουσ επι τασ κεφαλασ ηµων διηλθοµεν δια πυροσ και 
υδατοσ και εξηγαγεσ ηµασ εισ αναψυχην13εισελευσοµαι εισ τον οικον σου εν ολοκαυτωµασιν αποδωσω σοι 
τασ ευχασ µου14ασ διεστειλεν τα χειλη µου και ελαλησεν το στοµα µου εν τη θλιψει µου15ολοκαυτωµατα 
µεµυαλωµενα ανοισω σοι µετα θυµιαµατοσ και κριων ποιησω σοι βοασ µετα χιµαρων διαψαλµα16δευτε 
ακουσατε και διηγησοµαι παντεσ οι φοβουµενοι τον θεον οσα εποιησεν τη ψυχη µου17προσ αυτον τω στοµατι 
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µου εκεκραξα και υψωσα υπο την γλωσσαν µου18αδικιαν ει εθεωρουν εν καρδια µου µη εισακουσατω 
κυριοσ19δια τουτο εισηκουσεν µου ο θεοσ προσεσχεν τη φωνη τησ δεησεωσ µου20ευλογητοσ ο θεοσ οσ ουκ 
απεστησεν την προσευχην µου και το ελεοσ αυτου απ′ εµου

Chapter 66
1εισ το τελοσ εν υµνοισ ψαλµοσ ωδησ2ο θεοσ οικτιρησαι ηµασ και ευλογησαι ηµασ επιφαναι το προσωπον 
αυτου εφ′ ηµασ διαψαλµα3του γνωναι εν τη γη την οδον σου εν πασιν εθνεσιν το σωτηριον 
σου4εξοµολογησασθωσαν σοι λαοι ο θεοσ εξοµολογησασθωσαν σοι λαοι παντεσ5ευφρανθητωσαν και 
αγαλλιασθωσαν εθνη οτι κρινεισ λαουσ εν ευθυτητι και εθνη εν τη γη οδηγησεισ 
διαψαλµα6εξοµολογησασθωσαν σοι λαοι ο θεοσ εξοµολογησασθωσαν σοι λαοι παντεσ7γη εδωκεν τον καρπον 
αυτησ ευλογησαι ηµασ ο θεοσ ο θεοσ ηµων8ευλογησαι ηµασ ο θεοσ και φοβηθητωσαν αυτον παντα τα 
περατα τησ γησ

Chapter 67
1εισ το τελοσ τω δαυιδ ψαλµοσ ωδησ2αναστητω ο θεοσ και διασκορπισθητωσαν οι εχθροι αυτου και 
φυγετωσαν οι µισουντεσ αυτον απο προσωπου αυτου3ωσ εκλειπει καπνοσ εκλιπετωσαν ωσ τηκεται κηροσ απο 
προσωπου πυροσ ουτωσ απολοιντο οι αµαρτωλοι απο προσωπου του θεου4και οι δικαιοι ευφρανθητωσαν 
αγαλλιασθωσαν ενωπιον του θεου τερφθητωσαν εν ευφροσυνη5ασατε τω θεω ψαλατε τω ονοµατι αυτου 
οδοποιησατε τω επιβεβηκοτι επι δυσµων κυριοσ ονοµα αυτω και αγαλλιασθε ενωπιον αυτου ταραχθησονται 
απο προσωπου αυτου6του πατροσ των ορφανων και κριτου των χηρων ο θεοσ εν τοπω αγιω αυτου7ο θεοσ 
κατοικιζει µονοτροπουσ εν οικω εξαγων πεπεδηµενουσ εν ανδρεια οµοιωσ τουσ παραπικραινοντασ τουσ 
κατοικουντασ εν ταφοισ8ο θεοσ εν τω εκπορευεσθαι σε ενωπιον του λαου σου εν τω διαβαινειν σε εν τη ερηµω 
διαψαλµα9γη εσεισθη και γαρ οι ουρανοι εσταξαν απο προσωπου του θεου τουτο σινα απο προσωπου του 
θεου ισραηλ10βροχην εκουσιον αφοριεισ ο θεοσ τη κληρονοµια σου και ησθενησεν συ δε κατηρτισω 
αυτην11τα ζωα σου κατοικουσιν εν αυτη ητοιµασασ εν τη χρηστοτητι σου τω πτωχω ο θεοσ12κυριοσ δωσει 
ρηµα τοισ ευαγγελιζοµενοισ δυναµει πολλη13ο βασιλευσ των δυναµεων του αγαπητου και ωραιοτητι του 
οικου διελεσθαι σκυλα14εαν κοιµηθητε ανα µεσον των κληρων πτερυγεσ περιστερασ περιηργυρωµεναι και τα 
µεταφρενα αυτησ εν χλωροτητι χρυσιου διαψαλµα15εν τω διαστελλειν τον επουρανιον βασιλεισ επ′ αυτησ 
χιονωθησονται εν σελµων16οροσ του θεου οροσ πιον οροσ τετυρωµενον οροσ πιον17ινα τι υπολαµβανετε ορη 
τετυρωµενα το οροσ ο ευδοκησεν ο θεοσ κατοικειν εν αυτω και γαρ ο κυριοσ κατασκηνωσει εισ τελοσ18το 
αρµα του θεου µυριοπλασιον χιλιαδεσ ευθηνουντων ο κυριοσ εν αυτοισ εν σινα εν τω αγιω19ανεβησ εισ υψοσ 
ηχµαλωτευσασ αιχµαλωσιαν ελαβεσ δοµατα εν ανθρωπω και γαρ απειθουντεσ του κατασκηνωσαι κυριοσ ο 
θεοσ ευλογητοσ20ευλογητοσ κυριοσ ηµεραν καθ′ ηµεραν κατευοδωσει ηµιν ο θεοσ των σωτηριων ηµων 
διαψαλµα21ο θεοσ ηµων θεοσ του σωζειν και του κυριου κυριου αι διεξοδοι του θανατου22πλην ο θεοσ 
συνθλασει κεφαλασ εχθρων αυτου κορυφην τριχοσ διαπορευοµενων εν πληµµελειαισ αυτων23ειπεν κυριοσ εκ 
βασαν επιστρεψω επιστρεψω εν βυθοισ θαλασσησ24οπωσ αν βαφη ο πουσ σου εν αιµατι η γλωσσα των κυνων 
σου εξ εχθρων παρ′ αυτου25εθεωρηθησαν αι πορειαι σου ο θεοσ αι πορειαι του θεου µου του βασιλεωσ του εν 
τω αγιω26προεφθασαν αρχοντεσ εχοµενοι ψαλλοντων εν µεσω νεανιδων τυµπανιστριων27εν εκκλησιαισ 
ευλογειτε τον θεον τον κυριον εκ πηγων ισραηλ28εκει βενιαµιν νεωτεροσ εν εκστασει αρχοντεσ ιουδα 
ηγεµονεσ αυτων αρχοντεσ ζαβουλων αρχοντεσ νεφθαλι29εντειλαι ο θεοσ τη δυναµει σου δυναµωσον ο θεοσ 
τουτο ο κατειργασω ηµιν30απο του ναου σου επι ιερουσαληµ σοι οισουσιν βασιλεισ δωρα31επιτιµησον τοισ 
θηριοισ του καλαµου η συναγωγη των ταυρων εν ταισ δαµαλεσιν των λαων του µη αποκλεισθηναι τουσ 
δεδοκιµασµενουσ τω αργυριω διασκορπισον εθνη τα τουσ πολεµουσ θελοντα32ηξουσιν πρεσβεισ εξ αιγυπτου 
αιθιοπια προφθασει χειρα αυτησ τω θεω33αι βασιλειαι τησ γησ ασατε τω θεω ψαλατε τω κυριω 
διαψαλµα34ψαλατε τω θεω τω επιβεβηκοτι επι τον ουρανον του ουρανου κατα ανατολασ ιδου δωσει εν τη 
φωνη αυτου φωνην δυναµεωσ35δοτε δοξαν τω θεω επι τον ισραηλ η µεγαλοπρεπεια αυτου και η δυναµισ 
αυτου εν ταισ νεφελαισ36θαυµαστοσ ο θεοσ εν τοισ αγιοισ αυτου ο θεοσ ισραηλ αυτοσ δωσει δυναµιν και 
κραταιωσιν τω λαω αυτου ευλογητοσ ο θεοσ

Chapter 68
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1εισ το τελοσ υπερ των αλλοιωθησοµενων τω δαυιδ2σωσον µε ο θεοσ οτι εισηλθοσαν υδατα εωσ ψυχησ 
µου3ενεπαγην εισ ιλυν βυθου και ουκ εστιν υποστασισ ηλθον εισ τα βαθη τησ θαλασσησ και καταιγισ 
κατεποντισεν µε4εκοπιασα κραζων εβραγχιασεν ο λαρυγξ µου εξελιπον οι οφθαλµοι µου απο του ελπιζειν επι 
τον θεον µου5επληθυνθησαν υπερ τασ τριχασ τησ κεφαλησ µου οι µισουντεσ µε δωρεαν εκραταιωθησαν οι 
εχθροι µου οι εκδιωκοντεσ µε αδικωσ α ουχ ηρπασα τοτε απετιννυον6ο θεοσ συ εγνωσ την αφροσυνην µου και 
αι πληµµελειαι µου απο σου ουκ εκρυβησαν7µη αισχυνθειησαν επ′ εµοι οι υποµενοντεσ σε κυριε κυριε των 
δυναµεων µη εντραπειησαν επ′ εµοι οι ζητουντεσ σε ο θεοσ του ισραηλ8οτι ενεκα σου υπηνεγκα ονειδισµον 
εκαλυψεν εντροπη το προσωπον µου9απηλλοτριωµενοσ εγενηθην τοισ αδελφοισ µου και ξενοσ τοισ υιοισ τησ 
µητροσ µου10οτι ο ζηλοσ του οικου σου κατεφαγεν µε και οι ονειδισµοι των ονειδιζοντων σε επεπεσαν επ′ 
εµε11και συνεκαµψα εν νηστεια την ψυχην µου και εγενηθη εισ ονειδισµον εµοι12και εθεµην το ενδυµα µου 
σακκον και εγενοµην αυτοισ εισ παραβολην13κατ′ εµου ηδολεσχουν οι καθηµενοι εν πυλη και εισ εµε 
εψαλλον οι πινοντεσ τον οινον14εγω δε τη προσευχη µου προσ σε κυριε καιροσ ευδοκιασ ο θεοσ εν τω πληθει 
του ελεουσ σου επακουσον µου εν αληθεια τησ σωτηριασ σου15σωσον µε απο πηλου ινα µη εµπαγω ρυσθειην 
εκ των µισουντων µε και εκ του βαθουσ των υδατων16µη µε καταποντισατω καταιγισ υδατοσ µηδε καταπιετω 
µε βυθοσ µηδε συσχετω επ′ εµε φρεαρ το στοµα αυτου17εισακουσον µου κυριε οτι χρηστον το ελεοσ σου κατα 
το πληθοσ των οικτιρµων σου επιβλεψον επ′ εµε18µη αποστρεψησ το προσωπον σου απο του παιδοσ σου οτι 
θλιβοµαι ταχυ επακουσον µου19προσχεσ τη ψυχη µου και λυτρωσαι αυτην ενεκα των εχθρων µου ρυσαι 
µε20συ γαρ γινωσκεισ τον ονειδισµον µου και την αισχυνην µου και την εντροπην µου εναντιον σου παντεσ οι 
θλιβοντεσ µε21ονειδισµον προσεδοκησεν η ψυχη µου και ταλαιπωριαν και υπεµεινα συλλυπουµενον και ουχ 
υπηρξεν και παρακαλουντασ και ουχ ευρον22και εδωκαν εισ το βρωµα µου χολην και εισ την διψαν µου 
εποτισαν µε οξοσ23γενηθητω η τραπεζα αυτων ενωπιον αυτων εισ παγιδα και εισ ανταποδοσιν και εισ 
σκανδαλον24σκοτισθητωσαν οι οφθαλµοι αυτων του µη βλεπειν και τον νωτον αυτων δια παντοσ 
συγκαµψον25εκχεον επ′ αυτουσ την οργην σου και ο θυµοσ τησ οργησ σου καταλαβοι αυτουσ26γενηθητω η 
επαυλισ αυτων ηρηµωµενη και εν τοισ σκηνωµασιν αυτων µη εστω ο κατοικων27οτι ον συ επαταξασ αυτοι 
κατεδιωξαν και επι το αλγοσ των τραυµατιων σου προσεθηκαν28προσθεσ ανοµιαν επι την ανοµιαν αυτων και 
µη εισελθετωσαν εν δικαιοσυνη σου29εξαλειφθητωσαν εκ βιβλου ζωντων και µετα δικαιων µη 
γραφητωσαν30πτωχοσ και αλγων ειµι εγω και η σωτηρια του προσωπου σου ο θεοσ αντελαβετο µου31αινεσω 
το ονοµα του θεου µετ′ ωδησ µεγαλυνω αυτον εν αινεσει32και αρεσει τω θεω υπερ µοσχον νεον κερατα 
εκφεροντα και οπλασ33ιδετωσαν πτωχοι και ευφρανθητωσαν εκζητησατε τον θεον και ζησεται η ψυχη 
υµων34οτι εισηκουσεν των πενητων ο κυριοσ και τουσ πεπεδηµενουσ αυτου ουκ εξουδενωσεν35αινεσατωσαν 
αυτον οι ουρανοι και η γη θαλασσα και παντα τα ερποντα εν αυτοισ36οτι ο θεοσ σωσει την σιων και 
οικοδοµηθησονται αι πολεισ τησ ιουδαιασ και κατοικησουσιν εκει και κληρονοµησουσιν αυτην37και το 
σπερµα των δουλων αυτου καθεξουσιν αυτην και οι αγαπωντεσ το ονοµα αυτου κατασκηνωσουσιν εν αυτη

Chapter 69
1εισ το τελοσ τω δαυιδ εισ αναµνησιν2εισ το σωσαι µε κυριον ο θεοσ εισ την βοηθειαν µου 
προσχεσ3αισχυνθειησαν και εντραπειησαν οι ζητουντεσ µου την ψυχην αποστραφειησαν εισ τα οπισω και 
καταισχυνθειησαν οι βουλοµενοι µοι κακα4αποστραφειησαν παραυτικα αισχυνοµενοι οι λεγοντεσ µοι ευγε 
ευγε5αγαλλιασθωσαν και ευφρανθητωσαν επι σοι παντεσ οι ζητουντεσ σε και λεγετωσαν δια παντοσ 
µεγαλυνθητω ο θεοσ οι αγαπωντεσ το σωτηριον σου6εγω δε πτωχοσ και πενησ ο θεοσ βοηθησον µοι βοηθοσ 
µου και ρυστησ µου ει συ κυριε µη χρονισησ

Chapter 70
1τω δαυιδ υιων ιωναδαβ και των πρωτων αιχµαλωτισθεντων ο θεοσ επι σοι ηλπισα µη καταισχυνθειην εισ τον 
αιωνα2εν τη δικαιοσυνη σου ρυσαι µε και εξελου µε κλινον προσ µε το ουσ σου και σωσον µε3γενου µοι εισ 
θεον υπερασπιστην και εισ τοπον οχυρον του σωσαι µε οτι στερεωµα µου και καταφυγη µου ει συ4ο θεοσ µου 
ρυσαι µε εκ χειροσ αµαρτωλου εκ χειροσ παρανοµουντοσ και αδικουντοσ5οτι συ ει η υποµονη µου κυριε 
κυριοσ η ελπισ µου εκ νεοτητοσ µου6επι σε επεστηριχθην απο γαστροσ εκ κοιλιασ µητροσ µου συ µου ει 
σκεπαστησ εν σοι η υµνησισ µου δια παντοσ7ωσει τερασ εγενηθην τοισ πολλοισ και συ βοηθοσ 
κραταιοσ8πληρωθητω το στοµα µου αινεσεωσ οπωσ υµνησω την δοξαν σου ολην την ηµεραν την 
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µεγαλοπρεπειαν σου9µη απορριψησ µε εισ καιρον γηρουσ εν τω εκλειπειν την ισχυν µου µη εγκαταλιπησ 
µε10οτι ειπαν οι εχθροι µου εµοι και οι φυλασσοντεσ την ψυχην µου εβουλευσαντο επι το αυτο11λεγοντεσ ο 
θεοσ εγκατελιπεν αυτον καταδιωξατε και καταλαβετε αυτον οτι ουκ εστιν ο ρυοµενοσ12ο θεοσ µη µακρυνησ 
απ′ εµου ο θεοσ µου εισ την βοηθειαν µου προσχεσ13αισχυνθητωσαν και εκλιπετωσαν οι ενδιαβαλλοντεσ την 
ψυχην µου περιβαλεσθωσαν αισχυνην και εντροπην οι ζητουντεσ τα κακα µοι14εγω δε δια παντοσ ελπιω και 
προσθησω επι πασαν την αινεσιν σου15το στοµα µου εξαγγελει την δικαιοσυνην σου ολην την ηµεραν την 
σωτηριαν σου οτι ουκ εγνων γραµµατειασ16εισελευσοµαι εν δυναστεια κυριου κυριε µνησθησοµαι τησ 
δικαιοσυνησ σου µονου17εδιδαξασ µε ο θεοσ εκ νεοτητοσ µου και µεχρι νυν απαγγελω τα θαυµασια σου18και 
εωσ γηρουσ και πρεσβειου ο θεοσ µη εγκαταλιπησ µε εωσ αν απαγγειλω τον βραχιονα σου παση τη γενεα τη 
ερχοµενη την δυναστειαν σου και την δικαιοσυνην σου19ο θεοσ εωσ υψιστων α εποιησασ µεγαλεια ο θεοσ τισ 
οµοιοσ σοι20οσασ εδειξασ µοι θλιψεισ πολλασ και κακασ και επιστρεψασ εζωοποιησασ µε και εκ των 
αβυσσων τησ γησ παλιν ανηγαγεσ µε21επλεονασασ την µεγαλοσυνην σου και επιστρεψασ παρεκαλεσασ µε 
και εκ των αβυσσων τησ γησ παλιν ανηγαγεσ µε22και γαρ εγω εξοµολογησοµαι σοι εν σκευει ψαλµου την 
αληθειαν σου ο θεοσ ψαλω σοι εν κιθαρα ο αγιοσ του ισραηλ23αγαλλιασονται τα χειλη µου οταν ψαλω σοι 
και η ψυχη µου ην ελυτρωσω24ετι δε και η γλωσσα µου ολην την ηµεραν µελετησει την δικαιοσυνην σου οταν 
αισχυνθωσιν και εντραπωσιν οι ζητουντεσ τα κακα µοι

Chapter 71
1εισ σαλωµων ο θεοσ το κριµα σου τω βασιλει δοσ και την δικαιοσυνην σου τω υιω του βασιλεωσ2κρινειν τον 
λαον σου εν δικαιοσυνη και τουσ πτωχουσ σου εν κρισει3αναλαβετω τα ορη ειρηνην τω λαω σου και οι 
βουνοι εν δικαιοσυνη4κρινει τουσ πτωχουσ του λαου και σωσει τουσ υιουσ των πενητων και ταπεινωσει 
συκοφαντην5και συµπαραµενει τω ηλιω και προ τησ σεληνησ γενεασ γενεων6και καταβησεται ωσ υετοσ επι 
ποκον και ωσει σταγονεσ σταζουσαι επι την γην7ανατελει εν ταισ ηµεραισ αυτου δικαιοσυνη και πληθοσ 
ειρηνησ εωσ ου ανταναιρεθη η σεληνη8και κατακυριευσει απο θαλασσησ εωσ θαλασσησ και απο ποταµου 
εωσ περατων τησ οικουµενησ9ενωπιον αυτου προπεσουνται αιθιοπεσ και οι εχθροι αυτου χουν 
λειξουσιν10βασιλεισ θαρσισ και αι νησοι δωρα προσοισουσιν βασιλεισ αραβων και σαβα δωρα 
προσαξουσιν11και προσκυνησουσιν αυτω παντεσ οι βασιλεισ παντα τα εθνη δουλευσουσιν αυτω12οτι 
ερρυσατο πτωχον εκ χειροσ δυναστου και πενητα ω ουχ υπηρχεν βοηθοσ13φεισεται πτωχου και πενητοσ και 
ψυχασ πενητων σωσει14εκ τοκου και εξ αδικιασ λυτρωσεται τασ ψυχασ αυτων και εντιµον το ονοµα αυτων 
ενωπιον αυτου15και ζησεται και δοθησεται αυτω εκ του χρυσιου τησ αραβιασ και προσευξονται περι αυτου 
δια παντοσ ολην την ηµεραν ευλογησουσιν αυτον16εσται στηριγµα εν τη γη επ′ ακρων των ορεων 
υπεραρθησεται υπερ τον λιβανον ο καρποσ αυτου και εξανθησουσιν εκ πολεωσ ωσει χορτοσ τησ γησ17εστω 
το ονοµα αυτου ευλογηµενον εισ τουσ αιωνασ προ του ηλιου διαµενει το ονοµα αυτου και ευλογηθησονται εν 
αυτω πασαι αι φυλαι τησ γησ παντα τα εθνη µακαριουσιν αυτον18ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ο θεοσ ισραηλ ο 
ποιων θαυµασια µονοσ19και ευλογητον το ονοµα τησ δοξησ αυτου εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του 
αιωνοσ και πληρωθησεται τησ δοξησ αυτου πασα η γη γενοιτο γενοιτο20εξελιπον οι υµνοι δαυιδ του υιου 
ιεσσαι

Chapter 72
1ψαλµοσ τω ασαφ ωσ αγαθοσ τω ισραηλ ο θεοσ τοισ ευθεσι τη καρδια2εµου δε παρα µικρον εσαλευθησαν οι 
ποδεσ παρ′ ολιγον εξεχυθη τα διαβηµατα µου3οτι εζηλωσα επι τοισ ανοµοισ ειρηνην αµαρτωλων θεωρων4οτι 
ουκ εστιν ανανευσισ τω θανατω αυτων και στερεωµα εν τη µαστιγι αυτων5εν κοποισ ανθρωπων ουκ εισιν και 
µετα ανθρωπων ου µαστιγωθησονται6δια τουτο εκρατησεν αυτουσ η υπερηφανια περιεβαλοντο αδικιαν και 
ασεβειαν αυτων7εξελευσεται ωσ εκ στεατοσ η αδικια αυτων διηλθοσαν εισ διαθεσιν καρδιασ8διενοηθησαν 
και ελαλησαν εν πονηρια αδικιαν εισ το υψοσ ελαλησαν9εθεντο εισ ουρανον το στοµα αυτων και η γλωσσα 
αυτων διηλθεν επι τησ γησ10δια τουτο επιστρεψει ο λαοσ µου ενταυθα και ηµεραι πληρεισ ευρεθησονται 
αυτοισ11και ειπαν πωσ εγνω ο θεοσ και ει εστιν γνωσισ εν τω υψιστω12ιδου ουτοι αµαρτωλοι και ευθηνουνται 
εισ τον αιωνα κατεσχον πλουτου13και ειπα αρα µαταιωσ εδικαιωσα την καρδιαν µου και ενιψαµην εν αθωοισ 
τασ χειρασ µου14και εγενοµην µεµαστιγωµενοσ ολην την ηµεραν και ο ελεγχοσ µου εισ τασ πρωιασ15ει ελεγον 
διηγησοµαι ουτωσ ιδου τη γενεα των υιων σου ησυνθετηκα16και υπελαβον του γνωναι τουτο κοποσ εστιν 
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εναντιον µου17εωσ εισελθω εισ το αγιαστηριον του θεου και συνω εισ τα εσχατα αυτων18πλην δια τασ 
δολιοτητασ εθου αυτοισ κατεβαλεσ αυτουσ εν τω επαρθηναι19πωσ εγενοντο εισ ερηµωσιν εξαπινα εξελιπον 
απωλοντο δια την ανοµιαν αυτων20ωσει ενυπνιον εξεγειροµενου κυριε εν τη πολει σου την εικονα αυτων 
εξουδενωσεισ21οτι εξεκαυθη η καρδια µου και οι νεφροι µου ηλλοιωθησαν22και εγω εξουδενωµενοσ και ουκ 
εγνων κτηνωδησ εγενοµην παρα σοι23και εγω δια παντοσ µετα σου εκρατησασ τησ χειροσ τησ δεξιασ µου24εν 
τη βουλη σου ωδηγησασ µε και µετα δοξησ προσελαβου µε25τι γαρ µοι υπαρχει εν τω ουρανω και παρα σου τι 
ηθελησα επι τησ γησ26εξελιπεν η καρδια µου και η σαρξ µου ο θεοσ τησ καρδιασ µου και η µερισ µου ο θεοσ 
εισ τον αιωνα27οτι ιδου οι µακρυνοντεσ εαυτουσ απο σου απολουνται εξωλεθρευσασ παντα τον πορνευοντα 
απο σου28εµοι δε το προσκολλασθαι τω θεω αγαθον εστιν τιθεσθαι εν τω κυριω την ελπιδα µου του εξαγγειλαι 
πασασ τασ αινεσεισ σου εν ταισ πυλαισ τησ θυγατροσ σιων

Chapter 73
1συνεσεωσ τω ασαφ ινα τι απωσω ο θεοσ εισ τελοσ ωργισθη ο θυµοσ σου επι προβατα νοµησ σου2µνησθητι 
τησ συναγωγησ σου ησ εκτησω απ′ αρχησ ελυτρωσω ραβδον κληρονοµιασ σου οροσ σιων τουτο ο 
κατεσκηνωσασ εν αυτω3επαρον τασ χειρασ σου επι τασ υπερηφανιασ αυτων εισ τελοσ οσα επονηρευσατο ο 
εχθροσ εν τοισ αγιοισ σου4και ενεκαυχησαντο οι µισουντεσ σε εν µεσω τησ εορτησ σου εθεντο τα σηµεια 
αυτων σηµεια και ουκ εγνωσαν5ωσ εισ την εισοδον υπερανω6ωσ εν δρυµω ξυλων αξιναισ εξεκοψαν τασ 
θυρασ αυτησ επι το αυτο εν πελεκει και λαξευτηριω κατερραξαν αυτην7ενεπυρισαν εν πυρι το αγιαστηριον 
σου εισ την γην εβεβηλωσαν το σκηνωµα του ονοµατοσ σου8ειπαν εν τη καρδια αυτων η συγγενεια αυτων επι 
το αυτο δευτε και κατακαυσωµεν πασασ τασ εορτασ του θεου απο τησ γησ9τα σηµεια ηµων ουκ ειδοµεν ουκ 
εστιν ετι προφητησ και ηµασ ου γνωσεται ετι10εωσ ποτε ο θεοσ ονειδιει ο εχθροσ παροξυνει ο υπεναντιοσ το 
ονοµα σου εισ τελοσ11ινα τι αποστρεφεισ την χειρα σου και την δεξιαν σου εκ µεσου του κολπου σου εισ 
τελοσ12ο δε θεοσ βασιλευσ ηµων προ αιωνοσ ειργασατο σωτηριαν εν µεσω τησ γησ13συ εκραταιωσασ εν τη 
δυναµει σου την θαλασσαν συ συνετριψασ τασ κεφαλασ των δρακοντων επι του υδατοσ14συ συνεθλασασ τασ 
κεφαλασ του δρακοντοσ εδωκασ αυτον βρωµα λαοισ τοισ αιθιοψιν15συ διερρηξασ πηγασ και χειµαρρουσ συ 
εξηρανασ ποταµουσ ηθαµ16ση εστιν η ηµερα και ση εστιν η νυξ συ κατηρτισω φαυσιν και ηλιον17συ 
εποιησασ παντα τα ορια τησ γησ θεροσ και εαρ συ επλασασ αυτα18µνησθητι ταυτησ εχθροσ ωνειδισεν τον 
κυριον και λαοσ αφρων παρωξυνεν το ονοµα σου19µη παραδωσ τοισ θηριοισ ψυχην εξοµολογουµενην σοι των 
ψυχων των πενητων σου µη επιλαθη εισ τελοσ20επιβλεψον εισ την διαθηκην σου οτι επληρωθησαν οι 
εσκοτισµενοι τησ γησ οικων ανοµιων21µη αποστραφητω τεταπεινωµενοσ κατησχυµµενοσ πτωχοσ και πενησ 
αινεσουσιν το ονοµα σου22αναστα ο θεοσ δικασον την δικην σου µνησθητι των ονειδισµων σου των υπο 
αφρονοσ ολην την ηµεραν23µη επιλαθη τησ φωνησ των ικετων σου η υπερηφανια των µισουντων σε ανεβη δια 
παντοσ προσ σε

Chapter 74
1εισ το τελοσ µη διαφθειρησ ψαλµοσ τω ασαφ ωδησ2εξοµολογησοµεθα σοι ο θεοσ εξοµολογησοµεθα και 
επικαλεσοµεθα το ονοµα σου3διηγησοµαι παντα τα θαυµασια σου οταν λαβω καιρον εγω ευθυτητασ 
κρινω4ετακη η γη και παντεσ οι κατοικουντεσ εν αυτη εγω εστερεωσα τουσ στυλουσ αυτησ διαψαλµα5ειπα 
τοισ παρανοµουσιν µη παρανοµειτε και τοισ αµαρτανουσιν µη υψουτε κερασ6µη επαιρετε εισ υψοσ το κερασ 
υµων µη λαλειτε κατα του θεου αδικιαν7οτι ουτε απο εξοδων ουτε απο δυσµων ουτε απο ερηµων ορεων8οτι ο 
θεοσ κριτησ εστιν τουτον ταπεινοι και τουτον υψοι9οτι ποτηριον εν χειρι κυριου οινου ακρατου πληρεσ 
κερασµατοσ και εκλινεν εκ τουτου εισ τουτο πλην ο τρυγιασ αυτου ουκ εξεκενωθη πιονται παντεσ οι 
αµαρτωλοι τησ γησ10εγω δε αγαλλιασοµαι εισ τον αιωνα ψαλω τω θεω ιακωβ11και παντα τα κερατα των 
αµαρτωλων συγκλασω και υψωθησεται τα κερατα του δικαιου

Chapter 75
1εισ το τελοσ εν υµνοισ ψαλµοσ τω ασαφ ωδη προσ τον ασσυριον2γνωστοσ εν τη ιουδαια ο θεοσ εν τω ισραηλ 
µεγα το ονοµα αυτου3και εγενηθη εν ειρηνη ο τοποσ αυτου και το κατοικητηριον αυτου εν σιων4εκει 
συνετριψεν τα κρατη των τοξων οπλον και ροµφαιαν και πολεµον διαψαλµα5φωτιζεισ συ θαυµαστωσ απο 
ορεων αιωνιων6εταραχθησαν παντεσ οι ασυνετοι τη καρδια υπνωσαν υπνον αυτων και ουχ ευρον ουδεν 
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παντεσ οι ανδρεσ του πλουτου ταισ χερσιν αυτων7απο επιτιµησεωσ σου ο θεοσ ιακωβ ενυσταξαν οι 
επιβεβηκοτεσ τουσ ιππουσ8συ φοβεροσ ει και τισ αντιστησεται σοι απο τοτε η οργη σου9εκ του ουρανου 
ηκουτισασ κρισιν γη εφοβηθη και ησυχασεν10εν τω αναστηναι εισ κρισιν τον θεον του σωσαι παντασ τουσ 
πραεισ τησ γησ διαψαλµα11οτι ενθυµιον ανθρωπου εξοµολογησεται σοι και εγκαταλειµµα ενθυµιου εορτασει 
σοι12ευξασθε και αποδοτε κυριω τω θεω υµων παντεσ οι κυκλω αυτου οισουσιν δωρα13τω φοβερω και 
αφαιρουµενω πνευµατα αρχοντων φοβερω παρα τοισ βασιλευσι τησ γησ .

Chapter 76
1εισ το τελοσ υπερ ιδιθουν τω ασαφ ψαλµοσ2φωνη µου προσ κυριον εκεκραξα φωνη µου προσ τον θεον και 
προσεσχεν µοι3εν ηµερα θλιψεωσ µου τον θεον εξεζητησα ταισ χερσιν µου νυκτοσ εναντιον αυτου και ουκ 
ηπατηθην απηνηνατο παρακληθηναι η ψυχη µου4εµνησθην του θεου και ευφρανθην ηδολεσχησα και 
ωλιγοψυχησεν το πνευµα µου διαψαλµα5προκατελαβοντο φυλακασ οι οφθαλµοι µου εταραχθην και ουκ 
ελαλησα6διελογισαµην ηµερασ αρχαιασ και ετη αιωνια εµνησθην και εµελετησα7νυκτοσ µετα τησ καρδιασ 
µου ηδολεσχουν και εσκαλλεν το πνευµα µου8µη εισ τουσ αιωνασ απωσεται κυριοσ και ου προσθησει του 
ευδοκησαι ετι9η εισ τελοσ το ελεοσ αυτου αποκοψει απο γενεασ εισ γενεαν10η επιλησεται του οικτιρησαι ο 
θεοσ η συνεξει εν τη οργη αυτου τουσ οικτιρµουσ αυτου διαψαλµα11και ειπα νυν ηρξαµην αυτη η αλλοιωσισ 
τησ δεξιασ του υψιστου12εµνησθην των εργων κυριου οτι µνησθησοµαι απο τησ αρχησ των θαυµασιων 
σου13και µελετησω εν πασιν τοισ εργοισ σου και εν τοισ επιτηδευµασιν σου αδολεσχησω14ο θεοσ εν τω αγιω η 
οδοσ σου τισ θεοσ µεγασ ωσ ο θεοσ ηµων15συ ει ο θεοσ ο ποιων θαυµασια εγνωρισασ εν τοισ λαοισ την 
δυναµιν σου16ελυτρωσω εν τω βραχιονι σου τον λαον σου τουσ υιουσ ιακωβ και ιωσηφ διαψαλµα17ειδοσαν 
σε υδατα ο θεοσ ειδοσαν σε υδατα και εφοβηθησαν και εταραχθησαν αβυσσοι πληθοσ ηχουσ υδατων18φωνην 
εδωκαν αι νεφελαι και γαρ τα βελη σου διαπορευονται19φωνη τησ βροντησ σου εν τω τροχω εφαναν αι 
αστραπαι σου τη οικουµενη εσαλευθη και εντροµοσ εγενηθη η γη20εν τη θαλασση η οδοσ σου και αι τριβοι 
σου εν υδασι πολλοισ και τα ιχνη σου ου γνωσθησονται21ωδηγησασ ωσ προβατα τον λαον σου εν χειρι 
µωυση και ααρων

Chapter 77
1συνεσεωσ τω ασαφ προσεχετε λαοσ µου τον νοµον µου κλινατε το ουσ υµων εισ τα ρηµατα του στοµατοσ 
µου2ανοιξω εν παραβολαισ το στοµα µου φθεγξοµαι προβληµατα απ′ αρχησ3οσα ηκουσαµεν και εγνωµεν 
αυτα και οι πατερεσ ηµων διηγησαντο ηµιν4ουκ εκρυβη απο των τεκνων αυτων εισ γενεαν ετεραν 
απαγγελλοντεσ τασ αινεσεισ του κυριου και τασ δυναστειασ αυτου και τα θαυµασια αυτου α εποιησεν5και 
ανεστησεν µαρτυριον εν ιακωβ και νοµον εθετο εν ισραηλ οσα ενετειλατο τοισ πατρασιν ηµων του γνωρισαι 
αυτα τοισ υιοισ αυτων6οπωσ αν γνω γενεα ετερα υιοι οι τεχθησοµενοι και αναστησονται και απαγγελουσιν 
αυτα τοισ υιοισ αυτων7ινα θωνται επι τον θεον την ελπιδα αυτων και µη επιλαθωνται των εργων του θεου και 
τασ εντολασ αυτου εκζητησουσιν8ινα µη γενωνται ωσ οι πατερεσ αυτων γενεα σκολια και παραπικραινουσα 
γενεα ητισ ου κατηυθυνεν την καρδιαν αυτησ και ουκ επιστωθη µετα του θεου το πνευµα αυτησ9υιοι εφραιµ 
εντεινοντεσ και βαλλοντεσ τοξοισ εστραφησαν εν ηµερα πολεµου10ουκ εφυλαξαν την διαθηκην του θεου και 
εν τω νοµω αυτου ουκ ηθελον πορευεσθαι11και επελαθοντο των ευεργεσιων αυτου και των θαυµασιων αυτου 
ων εδειξεν αυτοισ12εναντιον των πατερων αυτων α εποιησεν θαυµασια εν γη αιγυπτω εν πεδιω 
τανεωσ13διερρηξεν θαλασσαν και διηγαγεν αυτουσ εστησεν υδατα ωσει ασκον14και ωδηγησεν αυτουσ εν 
νεφελη ηµερασ και ολην την νυκτα εν φωτισµω πυροσ15διερρηξεν πετραν εν ερηµω και εποτισεν αυτουσ ωσ εν 
αβυσσω πολλη16και εξηγαγεν υδωρ εκ πετρασ και κατηγαγεν ωσ ποταµουσ υδατα17και προσεθεντο ετι του 
αµαρτανειν αυτω παρεπικραναν τον υψιστον εν ανυδρω18και εξεπειρασαν τον θεον εν ταισ καρδιαισ αυτων 
του αιτησαι βρωµατα ταισ ψυχαισ αυτων19και κατελαλησαν του θεου και ειπαν µη δυνησεται ο θεοσ 
ετοιµασαι τραπεζαν εν ερηµω20επει επαταξεν πετραν και ερρυησαν υδατα και χειµαρροι κατεκλυσθησαν µη 
και αρτον δυναται δουναι η ετοιµασαι τραπεζαν τω λαω αυτου21δια τουτο ηκουσεν κυριοσ και ανεβαλετο 
και πυρ ανηφθη εν ιακωβ και οργη ανεβη επι τον ισραηλ22οτι ουκ επιστευσαν εν τω θεω ουδε ηλπισαν επι το 
σωτηριον αυτου23και ενετειλατο νεφελαισ υπερανωθεν και θυρασ ουρανου ανεωξεν24και εβρεξεν αυτοισ 
µαννα φαγειν και αρτον ουρανου εδωκεν αυτοισ25αρτον αγγελων εφαγεν ανθρωποσ επισιτισµον απεστειλεν 
αυτοισ εισ πλησµονην26απηρεν νοτον εξ ουρανου και επηγαγεν εν τη δυναστεια αυτου λιβα27και εβρεξεν επ′ 

http://spindleworks.com/septuagint/Psalms.htm (26 of 50) [23/08/2004 04:54:51 p.m.]



Psalms - Septuagint

αυτουσ ωσει χουν σαρκασ και ωσει αµµον θαλασσων πετεινα πτερωτα28και επεπεσον εισ µεσον τησ 
παρεµβολησ αυτων κυκλω των σκηνωµατων αυτων29και εφαγοσαν και ενεπλησθησαν σφοδρα και την 
επιθυµιαν αυτων ηνεγκεν αυτοισ30ουκ εστερηθησαν απο τησ επιθυµιασ αυτων ετι τησ βρωσεωσ αυτων ουσησ 
εν τω στοµατι αυτων31και οργη του θεου ανεβη επ′ αυτουσ και απεκτεινεν εν τοισ πιοσιν αυτων και τουσ 
εκλεκτουσ του ισραηλ συνεποδισεν32εν πασιν τουτοισ ηµαρτον ετι και ουκ επιστευσαν εν τοισ θαυµασιοισ 
αυτου33και εξελιπον εν µαταιοτητι αι ηµεραι αυτων και τα ετη αυτων µετα σπουδησ34οταν απεκτεννεν 
αυτουσ εξεζητουν αυτον και επεστρεφον και ωρθριζον προσ τον θεον35και εµνησθησαν οτι ο θεοσ βοηθοσ 
αυτων εστιν και ο θεοσ ο υψιστοσ λυτρωτησ αυτων εστιν36και ηπατησαν αυτον εν τω στοµατι αυτων και τη 
γλωσση αυτων εψευσαντο αυτω37η δε καρδια αυτων ουκ ευθεια µετ′ αυτου ουδε επιστωθησαν εν τη διαθηκη 
αυτου38αυτοσ δε εστιν οικτιρµων και ιλασεται ταισ αµαρτιαισ αυτων και ου διαφθερει και πληθυνει του 
αποστρεψαι τον θυµον αυτου και ουχι εκκαυσει πασαν την οργην αυτου39και εµνησθη οτι σαρξ εισιν πνευµα 
πορευοµενον και ουκ επιστρεφον40ποσακισ παρεπικραναν αυτον εν τη ερηµω παρωργισαν αυτον εν γη 
ανυδρω41και επεστρεψαν και επειρασαν τον θεον και τον αγιον του ισραηλ παρωξυναν42ουκ εµνησθησαν τησ 
χειροσ αυτου ηµερασ ησ ελυτρωσατο αυτουσ εκ χειροσ θλιβοντοσ43ωσ εθετο εν αιγυπτω τα σηµεια αυτου και 
τα τερατα αυτου εν πεδιω τανεωσ44και µετεστρεψεν εισ αιµα τουσ ποταµουσ αυτων και τα οµβρηµατα αυτων 
οπωσ µη πιωσιν45εξαπεστειλεν εισ αυτουσ κυνοµυιαν και κατεφαγεν αυτουσ και βατραχον και διεφθειρεν 
αυτουσ46και εδωκεν τη ερυσιβη τον καρπον αυτων και τουσ πονουσ αυτων τη ακριδι47απεκτεινεν εν χαλαζη 
την αµπελον αυτων και τασ συκαµινουσ αυτων εν τη παχνη48και παρεδωκεν εισ χαλαζαν τα κτηνη αυτων και 
την υπαρξιν αυτων τω πυρι49εξαπεστειλεν εισ αυτουσ οργην θυµου αυτου θυµον και οργην και θλιψιν 
αποστολην δι′ αγγελων πονηρων50ωδοποιησεν τριβον τη οργη αυτου ουκ εφεισατο απο θανατου των ψυχων 
αυτων και τα κτηνη αυτων εισ θανατον συνεκλεισεν51και επαταξεν παν πρωτοτοκον εν αιγυπτω απαρχην των 
πονων αυτων εν τοισ σκηνωµασι χαµ52και απηρεν ωσ προβατα τον λαον αυτου και ανηγαγεν αυτουσ ωσ 
ποιµνιον εν ερηµω53και ωδηγησεν αυτουσ εν ελπιδι και ουκ εδειλιασαν και τουσ εχθρουσ αυτων εκαλυψεν 
θαλασσα54και εισηγαγεν αυτουσ εισ οριον αγιασµατοσ αυτου οροσ τουτο ο εκτησατο η δεξια αυτου55και 
εξεβαλεν απο προσωπου αυτων εθνη και εκληροδοτησεν αυτουσ εν σχοινιω κληροδοσιασ και κατεσκηνωσεν 
εν τοισ σκηνωµασιν αυτων τασ φυλασ του ισραηλ56και επειρασαν και παρεπικραναν τον θεον τον υψιστον 
και τα µαρτυρια αυτου ουκ εφυλαξαντο57και απεστρεψαν και ησυνθετησαν καθωσ και οι πατερεσ αυτων και 
µετεστραφησαν εισ τοξον στρεβλον58και παρωργισαν αυτον εν τοισ βουνοισ αυτων και εν τοισ γλυπτοισ 
αυτων παρεζηλωσαν αυτον59ηκουσεν ο θεοσ και υπερειδεν και εξουδενωσεν σφοδρα τον ισραηλ60και 
απωσατο την σκηνην σηλωµ σκηνωµα αυτου ου κατεσκηνωσεν εν ανθρωποισ61και παρεδωκεν εισ 
αιχµαλωσιαν την ισχυν αυτων και την καλλονην αυτων εισ χειρασ εχθρου62και συνεκλεισεν εισ ροµφαιαν 
τον λαον αυτου και την κληρονοµιαν αυτου υπερειδεν63τουσ νεανισκουσ αυτων κατεφαγεν πυρ και αι 
παρθενοι αυτων ουκ επενθηθησαν64οι ιερεισ αυτων εν ροµφαια επεσαν και αι χηραι αυτων ου 
κλαυσθησονται65και εξηγερθη ωσ ο υπνων κυριοσ ωσ δυνατοσ κεκραιπαληκωσ εξ οινου66και επαταξεν τουσ 
εχθρουσ αυτου εισ τα οπισω ονειδοσ αιωνιον εδωκεν αυτοισ67και απωσατο το σκηνωµα ιωσηφ και την φυλην 
εφραιµ ουκ εξελεξατο68και εξελεξατο την φυλην ιουδα το οροσ το σιων ο ηγαπησεν69και ωκοδοµησεν ωσ 
µονοκερωτων το αγιασµα αυτου εν τη γη εθεµελιωσεν αυτην εισ τον αιωνα70και εξελεξατο δαυιδ τον δουλον 
αυτου και ανελαβεν αυτον εκ των ποιµνιων των προβατων71εξοπισθεν των λοχευοµενων ελαβεν αυτον 
ποιµαινειν ιακωβ τον λαον αυτου και ισραηλ την κληρονοµιαν αυτου72και εποιµανεν αυτουσ εν τη ακακια 
τησ καρδιασ αυτου και εν ταισ συνεσεσι των χειρων αυτου ωδηγησεν αυτουσ

Chapter 78
1ψαλµοσ τω ασαφ ο θεοσ ηλθοσαν εθνη εισ την κληρονοµιαν σου εµιαναν τον ναον τον αγιον σου εθεντο 
ιερουσαληµ εισ οπωροφυλακιον2εθεντο τα θνησιµαια των δουλων σου βρωµατα τοισ πετεινοισ του ουρανου 
τασ σαρκασ των οσιων σου τοισ θηριοισ τησ γησ3εξεχεαν το αιµα αυτων ωσ υδωρ κυκλω ιερουσαληµ και ουκ 
ην ο θαπτων4εγενηθηµεν ονειδοσ τοισ γειτοσιν ηµων µυκτηρισµοσ και χλευασµοσ τοισ κυκλω ηµων5εωσ ποτε 
κυριε οργισθηση εισ τελοσ εκκαυθησεται ωσ πυρ ο ζηλοσ σου6εκχεον την οργην σου επι εθνη τα µη 
γινωσκοντα σε και επι βασιλειασ αι το ονοµα σου ουκ επεκαλεσαντο7οτι κατεφαγον τον ιακωβ και τον τοπον 
αυτου ηρηµωσαν8µη µνησθησ ηµων ανοµιων αρχαιων ταχυ προκαταλαβετωσαν ηµασ οι οικτιρµοι σου οτι 
επτωχευσαµεν σφοδρα9βοηθησον ηµιν ο θεοσ ο σωτηρ ηµων ενεκα τησ δοξησ του ονοµατοσ σου κυριε ρυσαι 
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ηµασ και ιλασθητι ταισ αµαρτιαισ ηµων ενεκα του ονοµατοσ σου10µηποτε ειπωσιν τα εθνη που εστιν ο θεοσ 
αυτων και γνωσθητω εν τοισ εθνεσιν ενωπιον των οφθαλµων ηµων η εκδικησισ του αιµατοσ των δουλων σου 
του εκκεχυµενου11εισελθατω ενωπιον σου ο στεναγµοσ των πεπεδηµενων κατα την µεγαλωσυνην του 
βραχιονοσ σου περιποιησαι τουσ υιουσ των τεθανατωµενων12αποδοσ τοισ γειτοσιν ηµων επταπλασιονα εισ 
τον κολπον αυτων τον ονειδισµον αυτων ον ωνειδισαν σε κυριε13ηµεισ δε λαοσ σου και προβατα τησ νοµησ 
σου ανθοµολογησοµεθα σοι εισ τον αιωνα εισ γενεαν και γενεαν εξαγγελουµεν την αινεσιν σου

Chapter 79
1εισ το τελοσ υπερ των αλλοιωθησοµενων µαρτυριον τω ασαφ ψαλµοσ υπερ του ασσυριου2ο ποιµαινων τον 
ισραηλ προσχεσ ο οδηγων ωσει προβατα τον ιωσηφ ο καθηµενοσ επι των χερουβιν εµφανηθι3εναντιον εφραιµ 
και βενιαµιν και µανασση εξεγειρον την δυναστειαν σου και ελθε εισ το σωσαι ηµασ4ο θεοσ επιστρεψον 
ηµασ και επιφανον το προσωπον σου και σωθησοµεθα5κυριε ο θεοσ των δυναµεων εωσ ποτε οργιζη επι την 
προσευχην του δουλου σου6ψωµιεισ ηµασ αρτον δακρυων και ποτιεισ ηµασ εν δακρυσιν εν µετρω7εθου ηµασ 
εισ αντιλογιαν τοισ γειτοσιν ηµων και οι εχθροι ηµων εµυκτηρισαν ηµασ8κυριε ο θεοσ των δυναµεων 
επιστρεψον ηµασ και επιφανον το προσωπον σου και σωθησοµεθα διαψαλµα9αµπελον εξ αιγυπτου µετηρασ 
εξεβαλεσ εθνη και κατεφυτευσασ αυτην10ωδοποιησασ εµπροσθεν αυτησ και κατεφυτευσασ τασ ριζασ αυτησ 
και επλησθη η γη11εκαλυψεν ορη η σκια αυτησ και αι αναδενδραδεσ αυτησ τασ κεδρουσ του θεου12εξετεινεν 
τα κληµατα αυτησ εωσ θαλασσησ και εωσ ποταµου τασ παραφυαδασ αυτησ13ινα τι καθειλεσ τον φραγµον 
αυτησ και τρυγωσιν αυτην παντεσ οι παραπορευοµενοι την οδον14ελυµηνατο αυτην συσ εκ δρυµου και 
µονιοσ αγριοσ κατενεµησατο αυτην15ο θεοσ των δυναµεων επιστρεψον δη επιβλεψον εξ ουρανου και ιδε και 
επισκεψαι την αµπελον ταυτην16και καταρτισαι αυτην ην εφυτευσεν η δεξια σου και επι υιον ανθρωπου ον 
εκραταιωσασ σεαυτω17εµπεπυρισµενη πυρι και ανεσκαµµενη απο επιτιµησεωσ του προσωπου σου 
απολουνται18γενηθητω η χειρ σου επ′ ανδρα δεξιασ σου και επι υιον ανθρωπου ον εκραταιωσασ σεαυτω19και 
ου µη αποστωµεν απο σου ζωωσεισ ηµασ και το ονοµα σου επικαλεσοµεθα20κυριε ο θεοσ των δυναµεων 
επιστρεψον ηµασ και επιφανον το προσωπον σου και σωθησοµεθα

Chapter 80
1εισ το τελοσ υπερ των ληνων τω ασαφ ψαλµοσ2αγαλλιασθε τω θεω τω βοηθω ηµων αλαλαξατε τω θεω 
ιακωβ3λαβετε ψαλµον και δοτε τυµπανον ψαλτηριον τερπνον µετα κιθαρασ4σαλπισατε εν νεοµηνια σαλπιγγι 
εν ευσηµω ηµερα εορτησ ηµων5οτι προσταγµα τω ισραηλ εστιν και κριµα τω θεω ιακωβ6µαρτυριον εν τω 
ιωσηφ εθετο αυτον εν τω εξελθειν αυτον εκ γησ αιγυπτου γλωσσαν ην ουκ εγνω ηκουσεν7απεστησεν απο 
αρσεων τον νωτον αυτου αι χειρεσ αυτου εν τω κοφινω εδουλευσαν8εν θλιψει επεκαλεσω µε και ερρυσαµην 
σε επηκουσα σου εν αποκρυφω καταιγιδοσ εδοκιµασα σε επι υδατοσ αντιλογιασ διαψαλµα9ακουσον λαοσ 
µου και διαµαρτυροµαι σοι ισραηλ εαν ακουσησ µου10ουκ εσται εν σοι θεοσ προσφατοσ ουδε προσκυνησεισ 
θεω αλλοτριω11εγω γαρ ειµι κυριοσ ο θεοσ σου ο αναγαγων σε εκ γησ αιγυπτου πλατυνον το στοµα σου και 
πληρωσω αυτο12και ουκ ηκουσεν ο λαοσ µου τησ φωνησ µου και ισραηλ ου προσεσχεν µοι13και εξαπεστειλα 
αυτουσ κατα τα επιτηδευµατα των καρδιων αυτων πορευσονται εν τοισ επιτηδευµασιν αυτων14ει ο λαοσ µου 
ηκουσεν µου ισραηλ ταισ οδοισ µου ει επορευθη15εν τω µηδενι αν τουσ εχθρουσ αυτων εταπεινωσα και επι 
τουσ θλιβοντασ αυτουσ επεβαλον την χειρα µου16οι εχθροι κυριου εψευσαντο αυτω και εσται ο καιροσ 
αυτων εισ τον αιωνα17και εψωµισεν αυτουσ εκ στεατοσ πυρου και εκ πετρασ µελι εχορτασεν αυτουσ

Chapter 81
1ψαλµοσ τω ασαφ ο θεοσ εστη εν συναγωγη θεων εν µεσω δε θεουσ διακρινει2εωσ ποτε κρινετε αδικιαν και 
προσωπα αµαρτωλων λαµβανετε διαψαλµα3κρινατε ορφανον και πτωχον ταπεινον και πενητα 
δικαιωσατε4εξελεσθε πενητα και πτωχον εκ χειροσ αµαρτωλου ρυσασθε5ουκ εγνωσαν ουδε συνηκαν εν 
σκοτει διαπορευονται σαλευθησονται παντα τα θεµελια τησ γησ6εγω ειπα θεοι εστε και υιοι υψιστου 
παντεσ7υµεισ δε ωσ ανθρωποι αποθνησκετε και ωσ εισ των αρχοντων πιπτετε8αναστα ο θεοσ κρινον την γην 
οτι συ κατακληρονοµησεισ εν πασιν τοισ εθνεσιν

Chapter 82
1ωδη ψαλµου τω ασαφ2ο θεοσ τισ οµοιωθησεται σοι µη σιγησησ µηδε καταπραυ+νησ ο θεοσ3οτι ιδου οι 
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εχθροι σου ηχησαν και οι µισουντεσ σε ηραν κεφαλην4επι τον λαον σου κατεπανουργευσαντο γνωµην και 
εβουλευσαντο κατα των αγιων σου5ειπαν δευτε και εξολεθρευσωµεν αυτουσ εξ εθνουσ και ου µη µνησθη το 
ονοµα ισραηλ ετι6οτι εβουλευσαντο εν οµονοια επι το αυτο κατα σου διαθηκην διεθεντο7τα σκηνωµατα των 
ιδουµαιων και οι ισµαηλιται µωαβ και οι αγαρηνοι8γεβαλ και αµµων και αµαληκ και αλλοφυλοι µετα των 
κατοικουντων τυρον9και γαρ και ασσουρ συµπαρεγενετο µετ′ αυτων εγενηθησαν εισ αντιληµψιν τοισ υιοισ 
λωτ διαψαλµα10ποιησον αυτοισ ωσ τη µαδιαµ και τω σισαρα ωσ ο ιαβιν εν τω χειµαρρω 
κισων11εξωλεθρευθησαν εν αενδωρ εγενηθησαν ωσει κοπροσ τη γη12θου τουσ αρχοντασ αυτων ωσ τον ωρηβ 
και ζηβ και ζεβεε και σαλµανα παντασ τουσ αρχοντασ αυτων13οιτινεσ ειπαν κληρονοµησωµεν εαυτοισ το 
αγιαστηριον του θεου14ο θεοσ µου θου αυτουσ ωσ τροχον ωσ καλαµην κατα προσωπον ανεµου15ωσει πυρ ο 
διαφλεξει δρυµον ωσ ει φλοξ κατακαυσαι ορη16ουτωσ καταδιωξεισ αυτουσ εν τη καταιγιδι σου και εν τη οργη 
σου ταραξεισ αυτουσ17πληρωσον τα προσωπα αυτων ατιµιασ και ζητησουσιν το ονοµα σου 
κυριε18αισχυνθητωσαν και ταραχθητωσαν εισ τον αιωνα του αιωνοσ και εντραπητωσαν και 
απολεσθωσαν19και γνωτωσαν οτι ονοµα σοι κυριοσ συ µονοσ υψιστοσ επι πασαν την γην

Chapter 83
1εισ το τελοσ υπερ των ληνων τοισ υιοισ κορε ψαλµοσ2ωσ αγαπητα τα σκηνωµατα σου κυριε των 
δυναµεων3επιποθει και εκλειπει η ψυχη µου εισ τασ αυλασ του κυριου η καρδια µου και η σαρξ µου 
ηγαλλιασαντο επι θεον ζωντα4και γαρ στρουθιον ευρεν εαυτω οικιαν και τρυγων νοσσιαν εαυτη ου θησει τα 
νοσσια αυτησ τα θυσιαστηρια σου κυριε των δυναµεων ο βασιλευσ µου και ο θεοσ µου5µακαριοι οι 
κατοικουντεσ εν τω οικω σου εισ τουσ αιωνασ των αιωνων αινεσουσιν σε διαψαλµα6µακαριοσ ανηρ ου εστιν 
η αντιληµψισ αυτου παρα σου κυριε αναβασεισ εν τη καρδια αυτου διεθετο7εν τη κοιλαδι του κλαυθµωνοσ 
εισ τοπον ον εθετο και γαρ ευλογιασ δωσει ο νοµοθετων8πορευσονται εκ δυναµεωσ εισ δυναµιν οφθησεται ο 
θεοσ των θεων εν σιων9κυριε ο θεοσ των δυναµεων εισακουσον τησ προσευχησ µου ενωτισαι ο θεοσ ιακωβ 
διαψαλµα10υπερασπιστα ηµων ιδε ο θεοσ και επιβλεψον επι το προσωπον του χριστου σου11οτι κρεισσων 
ηµερα µια εν ταισ αυλαισ σου υπερ χιλιαδασ εξελεξαµην παραρριπτεισθαι εν τω οικω του θεου µαλλον η 
οικειν εν σκηνωµασιν αµαρτωλων12οτι ελεον και αληθειαν αγαπα κυριοσ ο θεοσ χαριν και δοξαν δωσει 
κυριοσ ου στερησει τα αγαθα τουσ πορευοµενουσ εν ακακια13κυριε των δυναµεων µακαριοσ ανθρωποσ ο 
ελπιζων επι σε

Chapter 84
1εισ το τελοσ τοισ υιοισ κορε ψαλµοσ2ευδοκησασ κυριε την γην σου απεστρεψασ την αιχµαλωσιαν 
ιακωβ3αφηκασ τασ ανοµιασ τω λαω σου εκαλυψασ πασασ τασ αµαρτιασ αυτων διαψαλµα4κατεπαυσασ 
πασαν την οργην σου απεστρεψασ απο οργησ θυµου σου5επιστρεψον ηµασ ο θεοσ των σωτηριων ηµων και 
αποστρεψον τον θυµον σου αφ′ ηµων6µη εισ τον αιωνα οργισθηση ηµιν η διατενεισ την οργην σου απο γενεασ 
εισ γενεαν7ο θεοσ συ επιστρεψασ ζωωσεισ ηµασ και ο λαοσ σου ευφρανθησεται επι σοι8δειξον ηµιν κυριε το 
ελεοσ σου και το σωτηριον σου δωησ ηµιν9ακουσοµαι τι λαλησει εν εµοι κυριοσ ο θεοσ οτι λαλησει ειρηνην 
επι τον λαον αυτου και επι τουσ οσιουσ αυτου και επι τουσ επιστρεφοντασ προσ αυτον καρδιαν10πλην εγγυσ 
των φοβουµενων αυτον το σωτηριον αυτου του κατασκηνωσαι δοξαν εν τη γη ηµων11ελεοσ και αληθεια 
συνηντησαν δικαιοσυνη και ειρηνη κατεφιλησαν12αληθεια εκ τησ γησ ανετειλεν και δικαιοσυνη εκ του 
ουρανου διεκυψεν13και γαρ ο κυριοσ δωσει χρηστοτητα και η γη ηµων δωσει τον καρπον αυτησ14δικαιοσυνη 
εναντιον αυτου προπορευσεται και θησει εισ οδον τα διαβηµατα αυτου

Chapter 85
1προσευχη τω δαυιδ κλινον κυριε το ουσ σου και επακουσον µου οτι πτωχοσ και πενησ ειµι εγω2φυλαξον την 
ψυχην µου οτι οσιοσ ειµι σωσον τον δουλον σου ο θεοσ µου τον ελπιζοντα επι σε3ελεησον µε κυριε οτι προσ 
σε κεκραξοµαι ολην την ηµεραν4ευφρανον την ψυχην του δουλου σου οτι προσ σε κυριε ηρα την ψυχην 
µου5οτι συ κυριε χρηστοσ και επιεικησ και πολυελεοσ πασι τοισ επικαλουµενοισ σε6ενωτισαι κυριε την 
προσευχην µου και προσχεσ τη φωνη τησ δεησεωσ µου7εν ηµερα θλιψεωσ µου εκεκραξα προσ σε οτι 
εισηκουσασ µου8ουκ εστιν οµοιοσ σοι εν θεοισ κυριε και ουκ εστιν κατα τα εργα σου9παντα τα εθνη οσα 
εποιησασ ηξουσιν και προσκυνησουσιν ενωπιον σου κυριε και δοξασουσιν το ονοµα σου10οτι µεγασ ει συ και 
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ποιων θαυµασια συ ει ο θεοσ µονοσ ο µεγασ11οδηγησον µε κυριε τη οδω σου και πορευσοµαι εν τη αληθεια 
σου ευφρανθητω η καρδια µου του φοβεισθαι το ονοµα σου12εξοµολογησοµαι σοι κυριε ο θεοσ µου εν ολη 
καρδια µου και δοξασω το ονοµα σου εισ τον αιωνα13οτι το ελεοσ σου µεγα επ′ εµε και ερρυσω την ψυχην 
µου εξ αδου κατωτατου14ο θεοσ παρανοµοι επανεστησαν επ′ εµε και συναγωγη κραταιων εζητησαν την 
ψυχην µου και ου προεθεντο σε ενωπιον αυτων15και συ κυριε ο θεοσ οικτιρµων και ελεηµων µακροθυµοσ και 
πολυελεοσ και αληθινοσ16επιβλεψον επ′ εµε και ελεησον µε δοσ το κρατοσ σου τω παιδι σου και σωσον τον 
υιον τησ παιδισκησ σου17ποιησον µετ′ εµου σηµειον εισ αγαθον και ιδετωσαν οι µισουντεσ µε και 
αισχυνθητωσαν οτι συ κυριε εβοηθησασ µοι και παρεκαλεσασ µε

Chapter 86
1τοισ υιοισ κορε ψαλµοσ ωδησ οι θεµελιοι αυτου εν τοισ ορεσιν τοισ αγιοισ2αγαπα κυριοσ τασ πυλασ σιων 
υπερ παντα τα σκηνωµατα ιακωβ3δεδοξασµενα ελαληθη περι σου η πολισ του θεου διαψαλµα4µνησθησοµαι 
ρααβ και βαβυλωνοσ τοισ γινωσκουσιν µε και ιδου αλλοφυλοι και τυροσ και λαοσ αιθιοπων ουτοι 
εγενηθησαν εκει5µητηρ σιων ερει ανθρωποσ και ανθρωποσ εγενηθη εν αυτη και αυτοσ εθεµελιωσεν αυτην ο 
υψιστοσ6κυριοσ διηγησεται εν γραφη λαων και αρχοντων τουτων των γεγενηµενων εν αυτη διαψαλµα7ωσ 
ευφραινοµενων παντων η κατοικια εν σοι

Chapter 87
1ωδη ψαλµου τοισ υιοισ κορε εισ το τελοσ υπερ µαελεθ του αποκριθηναι συνεσεωσ αιµαν τω ισραηλιτη2κυριε 
ο θεοσ τησ σωτηριασ µου ηµερασ εκεκραξα και εν νυκτι εναντιον σου3εισελθατω ενωπιον σου η προσευχη 
µου κλινον το ουσ σου εισ την δεησιν µου κυριε4οτι επλησθη κακων η ψυχη µου και η ζωη µου τω αδη 
ηγγισεν5προσελογισθην µετα των καταβαινοντων εισ λακκον εγενηθην ωσ ανθρωποσ αβοηθητοσ εν νεκροισ 
ελευθεροσ6ωσει τραυµατιαι ερριµµενοι καθευδοντεσ εν ταφω ων ουκ εµνησθησ ετι και αυτοι εκ τησ χειροσ 
σου απωσθησαν7εθεντο µε εν λακκω κατωτατω εν σκοτεινοισ και εν σκια θανατου8επ′ εµε επεστηριχθη ο 
θυµοσ σου και παντασ τουσ µετεωρισµουσ σου επ′ εµε επηγαγεσ διαψαλµα9εµακρυνασ τουσ γνωστουσ µου 
απ′ εµου εθεντο µε βδελυγµα εαυτοισ παρεδοθην και ουκ εξεπορευοµην10οι οφθαλµοι µου ησθενησαν απο 
πτωχειασ εκεκραξα προσ σε κυριε ολην την ηµεραν διεπετασα προσ σε τασ χειρασ µου11µη τοισ νεκροισ 
ποιησεισ θαυµασια η ιατροι αναστησουσιν και εξοµολογησονται σοι12µη διηγησεται τισ εν ταφω το ελεοσ 
σου και την αληθειαν σου εν τη απωλεια13µη γνωσθησεται εν τω σκοτει τα θαυµασια σου και η δικαιοσυνη 
σου εν γη επιλελησµενη14καγω προσ σε κυριε εκεκραξα και το πρωι η προσευχη µου προφθασει σε15ινα τι 
κυριε απωθεισ την ψυχην µου αποστρεφεισ το προσωπον σου απ′ εµου16πτωχοσ ειµι εγω και εν κοποισ εκ 
νεοτητοσ µου υψωθεισ δε εταπεινωθην και εξηπορηθην17επ′ εµε διηλθον αι οργαι σου και οι φοβερισµοι σου 
εξεταραξαν µε18εκυκλωσαν µε ωσ υδωρ ολην την ηµεραν περιεσχον µε αµα19εµακρυνασ απ′ εµου φιλον και 
πλησιον και τουσ γνωστουσ µου απο ταλαιπωριασ

Chapter 88
1συνεσεωσ αιθαν τω ισραηλιτη2τα ελεη σου κυριε εισ τον αιωνα ασοµαι εισ γενεαν και γενεαν απαγγελω την 
αληθειαν σου εν τω στοµατι µου3οτι ειπασ εισ τον αιωνα ελεοσ οικοδοµηθησεται εν τοισ ουρανοισ 
ετοιµασθησεται η αληθεια σου4διεθεµην διαθηκην τοισ εκλεκτοισ µου ωµοσα δαυιδ τω δουλω µου5εωσ του 
αιωνοσ ετοιµασω το σπερµα σου και οικοδοµησω εισ γενεαν και γενεαν τον θρονον σου 
διαψαλµα6εξοµολογησονται οι ουρανοι τα θαυµασια σου κυριε και την αληθειαν σου εν εκκλησια αγιων7οτι 
τισ εν νεφελαισ ισωθησεται τω κυριω και τισ οµοιωθησεται τω κυριω εν υιοισ θεου8ο θεοσ ενδοξαζοµενοσ εν 
βουλη αγιων µεγασ και φοβεροσ επι παντασ τουσ περικυκλω αυτου9κυριε ο θεοσ των δυναµεων τισ οµοιοσ 
σοι δυνατοσ ει κυριε και η αληθεια σου κυκλω σου10συ δεσποζεισ του κρατουσ τησ θαλασσησ τον δε σαλον 
των κυµατων αυτησ συ καταπραυ+νεισ11συ εταπεινωσασ ωσ τραυµατιαν υπερηφανον και εν τω βραχιονι τησ 
δυναµεωσ σου διεσκορπισασ τουσ εχθρουσ σου12σοι εισιν οι ουρανοι και ση εστιν η γη την οικουµενην και 
το πληρωµα αυτησ συ εθεµελιωσασ13τον βορραν και θαλασσασ συ εκτισασ θαβωρ και ερµων εν τω ονοµατι 
σου αγαλλιασονται14σοσ ο βραχιων µετα δυναστειασ κραταιωθητω η χειρ σου υψωθητω η δεξια 
σου15δικαιοσυνη και κριµα ετοιµασια του θρονου σου ελεοσ και αληθεια προπορευσεται προ προσωπου 
σου16µακαριοσ ο λαοσ ο γινωσκων αλαλαγµον κυριε εν τω φωτι του προσωπου σου πορευσονται17και εν τω 
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ονοµατι σου αγαλλιασονται ολην την ηµεραν και εν τη δικαιοσυνη σου υψωθησονται18οτι το καυχηµα τησ 
δυναµεωσ αυτων ει συ και εν τη ευδοκια σου υψωθησεται το κερασ ηµων19οτι του κυριου η αντιληµψισ και 
του αγιου ισραηλ βασιλεωσ ηµων20τοτε ελαλησασ εν ορασει τοισ οσιοισ σου και ειπασ εθεµην βοηθειαν επι 
δυνατον υψωσα εκλεκτον εκ του λαου µου21ευρον δαυιδ τον δουλον µου εν ελαιω αγιω µου εχρισα αυτον22η 
γαρ χειρ µου συναντιληµψεται αυτω και ο βραχιων µου κατισχυσει αυτον23ουκ ωφελησει εχθροσ εν αυτω και 
υιοσ ανοµιασ ου προσθησει του κακωσαι αυτον24και συγκοψω τουσ εχθρουσ αυτου απο προσωπου αυτου και 
τουσ µισουντασ αυτον τροπωσοµαι25και η αληθεια µου και το ελεοσ µου µετ′ αυτου και εν τω ονοµατι µου 
υψωθησεται το κερασ αυτου26και θησοµαι εν θαλασση χειρα αυτου και εν ποταµοισ δεξιαν αυτου27αυτοσ 
επικαλεσεται µε πατηρ µου ει συ θεοσ µου και αντιληµπτωρ τησ σωτηριασ µου28καγω πρωτοτοκον θησοµαι 
αυτον υψηλον παρα τοισ βασιλευσιν τησ γησ29εισ τον αιωνα φυλαξω αυτω το ελεοσ µου και η διαθηκη µου 
πιστη αυτω30και θησοµαι εισ τον αιωνα του αιωνοσ το σπερµα αυτου και τον θρονον αυτου ωσ τασ ηµερασ 
του ουρανου31εαν εγκαταλιπωσιν οι υιοι αυτου τον νοµον µου και τοισ κριµασιν µου µη πορευθωσιν32εαν τα 
δικαιωµατα µου βεβηλωσουσιν και τασ εντολασ µου µη φυλαξωσιν33επισκεψοµαι εν ραβδω τασ ανοµιασ 
αυτων και εν µαστιξιν τασ αµαρτιασ αυτων34το δε ελεοσ µου ου µη διασκεδασω απ′ αυτου ουδε µη αδικησω 
εν τη αληθεια µου35ουδε µη βεβηλωσω την διαθηκην µου και τα εκπορευοµενα δια των χειλεων µου ου µη 
αθετησω36απαξ ωµοσα εν τω αγιω µου ει τω δαυιδ ψευσοµαι37το σπερµα αυτου εισ τον αιωνα µενει και ο 
θρονοσ αυτου ωσ ο ηλιοσ εναντιον µου38και ωσ η σεληνη κατηρτισµενη εισ τον αιωνα και ο µαρτυσ εν 
ουρανω πιστοσ διαψαλµα39συ δε απωσω και εξουδενωσασ ανεβαλου τον χριστον σου40κατεστρεψασ την 
διαθηκην του δουλου σου εβεβηλωσασ εισ την γην το αγιασµα αυτου41καθειλεσ παντασ τουσ φραγµουσ 
αυτου εθου τα οχυρωµατα αυτου δειλιαν42διηρπασαν αυτον παντεσ οι διοδευοντεσ οδον εγενηθη ονειδοσ 
τοισ γειτοσιν αυτου43υψωσασ την δεξιαν των εχθρων αυτου ευφρανασ παντασ τουσ εχθρουσ 
αυτου44απεστρεψασ την βοηθειαν τησ ροµφαιασ αυτου και ουκ αντελαβου αυτου εν τω πολεµω45κατελυσασ 
απο καθαρισµου αυτον τον θρονον αυτου εισ την γην κατερραξασ46εσµικρυνασ τασ ηµερασ του χρονου 
αυτου κατεχεασ αυτου αισχυνην διαψαλµα47εωσ ποτε κυριε αποστρεψεισ εισ τελοσ εκκαυθησεται ωσ πυρ η 
οργη σου48µνησθητι τισ µου η υποστασισ µη γαρ µαταιωσ εκτισασ παντασ τουσ υιουσ των ανθρωπων49τισ 
εστιν ανθρωποσ οσ ζησεται και ουκ οψεται θανατον ρυσεται την ψυχην αυτου εκ χειροσ αδου 
διαψαλµα50που εισιν τα ελεη σου τα αρχαια κυριε α ωµοσασ τω δαυιδ εν τη αληθεια σου51µνησθητι κυριε 
του ονειδισµου των δουλων σου ου υπεσχον εν τω κολπω µου πολλων εθνων52ου ωνειδισαν οι εχθροι σου 
κυριε ου ωνειδισαν το ανταλλαγµα του χριστου σου53ευλογητοσ κυριοσ εισ τον αιωνα γενοιτο γενοιτο

Chapter 89
1προσευχη του µωυση ανθρωπου του θεου κυριε καταφυγη εγενηθησ ηµιν εν γενεα και γενεα2προ του ορη 
γενηθηναι και πλασθηναι την γην και την οικουµενην και απο του αιωνοσ εωσ του αιωνοσ συ ει3µη 
αποστρεψησ ανθρωπον εισ ταπεινωσιν και ειπασ επιστρεψατε υιοι ανθρωπων4οτι χιλια ετη εν οφθαλµοισ σου 
ωσ η ηµερα η εχθεσ ητισ διηλθεν και φυλακη εν νυκτι5τα εξουδενωµατα αυτων ετη εσονται το πρωι ωσει χλοη 
παρελθοι6το πρωι ανθησαι και παρελθοι το εσπερασ αποπεσοι σκληρυνθειη και ξηρανθειη7οτι εξελιποµεν εν 
τη οργη σου και εν τω θυµω σου εταραχθηµεν8εθου τασ ανοµιασ ηµων ενωπιον σου ο αιων ηµων εισ 
φωτισµον του προσωπου σου9οτι πασαι αι ηµεραι ηµων εξελιπον και εν τη οργη σου εξελιποµεν τα ετη ηµων 
ωσ αραχνην εµελετων10αι ηµεραι των ετων ηµων εν αυτοισ εβδοµηκοντα ετη εαν δε εν δυναστειαισ 
ογδοηκοντα ετη και το πλειον αυτων κοποσ και πονοσ οτι επηλθεν πραυ+τησ εφ′ ηµασ και 
παιδευθησοµεθα11τισ γινωσκει το κρατοσ τησ οργησ σου και απο του φοβου σου τον θυµον 
σου12εξαριθµησασθαι την δεξιαν σου ουτωσ γνωρισον και τουσ πεπεδηµενουσ τη καρδια εν 
σοφια13επιστρεψον κυριε εωσ ποτε και παρακληθητι επι τοισ δουλοισ σου14ενεπλησθηµεν το πρωι του ελεουσ 
σου και ηγαλλιασαµεθα και ευφρανθηµεν εν πασαισ ταισ ηµεραισ ηµων15ευφρανθηµεν ανθ′ ων ηµερων 
εταπεινωσασ ηµασ ετων ων ειδοµεν κακα16και ιδε επι τουσ δουλουσ σου και τα εργα σου και οδηγησον τουσ 
υιουσ αυτων17και εστω η λαµπροτησ κυριου του θεου ηµων εφ′ ηµασ και τα εργα των χειρων ηµων 
κατευθυνον εφ′ ηµασ

Chapter 90
1αινοσ ωδησ τω δαυιδ ο κατοικων εν βοηθεια του υψιστου εν σκεπη του θεου του ουρανου αυλισθησεται2ερει 
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τω κυριω αντιληµπτωρ µου ει και καταφυγη µου ο θεοσ µου ελπιω επ′ αυτον3οτι αυτοσ ρυσεται µε εκ παγιδοσ 
θηρευτων και απο λογου ταραχωδουσ4εν τοισ µεταφρενοισ αυτου επισκιασει σοι και υπο τασ πτερυγασ αυτου 
ελπιεισ οπλω κυκλωσει σε η αληθεια αυτου5ου φοβηθηση απο φοβου νυκτερινου απο βελουσ πετοµενου 
ηµερασ6απο πραγµατοσ διαπορευοµενου εν σκοτει απο συµπτωµατοσ και δαιµονιου µεσηµβρινου7πεσειται εκ 
του κλιτουσ σου χιλιασ και µυριασ εκ δεξιων σου προσ σε δε ουκ εγγιει8πλην τοισ οφθαλµοισ σου 
κατανοησεισ και ανταποδοσιν αµαρτωλων οψη9οτι συ κυριε η ελπισ µου τον υψιστον εθου καταφυγην 
σου10ου προσελευσεται προσ σε κακα και µαστιξ ουκ εγγιει τω σκηνωµατι σου11οτι τοισ αγγελοισ αυτου 
εντελειται περι σου του διαφυλαξαι σε εν πασαισ ταισ οδοισ σου12επι χειρων αρουσιν σε µηποτε προσκοψησ 
προσ λιθον τον ποδα σου13επ′ ασπιδα και βασιλισκον επιβηση και καταπατησεισ λεοντα και δρακοντα14οτι 
επ′ εµε ηλπισεν και ρυσοµαι αυτον σκεπασω αυτον οτι εγνω το ονοµα µου15επικαλεσεται µε και 
εισακουσοµαι αυτου µετ′ αυτου ειµι εν θλιψει και εξελουµαι και δοξασω αυτον16µακροτητα ηµερων εµπλησω 
αυτον και δειξω αυτω το σωτηριον µου

Chapter 91
1ψαλµοσ ωδησ εισ την ηµεραν του σαββατου2αγαθον το εξοµολογεισθαι τω κυριω και ψαλλειν τω ονοµατι 
σου υψιστε3του αναγγελλειν το πρωι το ελεοσ σου και την αληθειαν σου κατα νυκτα4εν δεκαχορδω ψαλτηριω 
µετ′ ωδησ εν κιθαρα5οτι ευφρανασ µε κυριε εν τω ποιηµατι σου και εν τοισ εργοισ των χειρων σου 
αγαλλιασοµαι6ωσ εµεγαλυνθη τα εργα σου κυριε σφοδρα εβαθυνθησαν οι διαλογισµοι σου7ανηρ αφρων ου 
γνωσεται και ασυνετοσ ου συνησει ταυτα8εν τω ανατειλαι τουσ αµαρτωλουσ ωσ χορτον και διεκυψαν παντεσ 
οι εργαζοµενοι την ανοµιαν οπωσ αν εξολεθρευθωσιν εισ τον αιωνα του αιωνοσ9συ δε υψιστοσ εισ τον αιωνα 
κυριε10οτι ιδου οι εχθροι σου απολουνται και διασκορπισθησονται παντεσ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν11και 
υψωθησεται ωσ µονοκερωτοσ το κερασ µου και το γηρασ µου εν ελαιω πιονι12και επειδεν ο οφθαλµοσ µου εν 
τοισ εχθροισ µου και εν τοισ επανιστανοµενοισ επ′ εµε πονηρευοµενοισ ακουσεται το ουσ µου13δικαιοσ ωσ 
φοινιξ ανθησει ωσει κεδροσ η εν τω λιβανω πληθυνθησεται14πεφυτευµενοι εν τω οικω κυριου εν ταισ αυλαισ 
του θεου ηµων εξανθησουσιν15ετι πληθυνθησονται εν γηρει πιονι και ευπαθουντεσ εσονται16του αναγγειλαι 
οτι ευθησ κυριοσ ο θεοσ µου και ουκ εστιν αδικια εν αυτω

Chapter 92
1εισ την ηµεραν του προσαββατου οτε κατωκισται η γη αινοσ ωδησ τω δαυιδ ο κυριοσ εβασιλευσεν 
ευπρεπειαν ενεδυσατο ενεδυσατο κυριοσ δυναµιν και περιεζωσατο και γαρ εστερεωσεν την οικουµενην ητισ 
ου σαλευθησεται2ετοιµοσ ο θρονοσ σου απο τοτε απο του αιωνοσ συ ει3επηραν οι ποταµοι κυριε επηραν οι 
ποταµοι φωνασ αυτων4απο φωνων υδατων πολλων θαυµαστοι οι µετεωρισµοι τησ θαλασσησ θαυµαστοσ εν 
υψηλοισ ο κυριοσ5τα µαρτυρια σου επιστωθησαν σφοδρα τω οικω σου πρεπει αγιασµα κυριε εισ µακροτητα 
ηµερων

Chapter 93
1ψαλµοσ τω δαυιδ τετραδι σαββατων ο θεοσ εκδικησεων κυριοσ ο θεοσ εκδικησεων επαρρησιασατο2υψωθητι 
ο κρινων την γην αποδοσ ανταποδοσιν τοισ υπερηφανοισ3εωσ ποτε αµαρτωλοι κυριε εωσ ποτε αµαρτωλοι 
καυχησονται4φθεγξονται και λαλησουσιν αδικιαν λαλησουσιν παντεσ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν5τον λαον 
σου κυριε εταπεινωσαν και την κληρονοµιαν σου εκακωσαν6χηραν και προσηλυτον απεκτειναν και 
ορφανουσ εφονευσαν7και ειπαν ουκ οψεται κυριοσ ουδε συνησει ο θεοσ του ιακωβ8συνετε δη αφρονεσ εν τω 
λαω και µωροι ποτε φρονησατε9ο φυτευσασ το ουσ ουχι ακουει η ο πλασασ τον οφθαλµον ου κατανοει10ο 
παιδευων εθνη ουχι ελεγξει ο διδασκων ανθρωπον γνωσιν11κυριοσ γινωσκει τουσ διαλογισµουσ των 
ανθρωπων οτι εισιν µαταιοι12µακαριοσ ανθρωποσ ον αν συ παιδευσησ κυριε και εκ του νοµου σου διδαξησ 
αυτον13του πραυναι αυτω αφ′ ηµερων πονηρων εωσ ου ορυγη τω αµαρτωλω βοθροσ14οτι ουκ απωσεται 
κυριοσ τον λαον αυτου και την κληρονοµιαν αυτου ουκ εγκαταλειψει15εωσ ου δικαιοσυνη επιστρεψη εισ 
κρισιν και εχοµενοι αυτησ παντεσ οι ευθεισ τη καρδια διαψαλµα16τισ αναστησεται µοι επι πονηρευοµενουσ 
η τισ συµπαραστησεται µοι επι εργαζοµενουσ την ανοµιαν17ει µη οτι κυριοσ εβοηθησεν µοι παρα βραχυ 
παρωκησεν τω αδη η ψυχη µου18ει ελεγον σεσαλευται ο πουσ µου το ελεοσ σου κυριε βοηθει µοι19κυριε κατα 
το πληθοσ των οδυνων µου εν τη καρδια µου αι παρακλησεισ σου ηγαπησαν την ψυχην µου20µη 
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συµπροσεσται σοι θρονοσ ανοµιασ ο πλασσων κοπον επι προσταγµατι21θηρευσουσιν επι ψυχην δικαιου και 
αιµα αθωον καταδικασονται22και εγενετο µοι κυριοσ εισ καταφυγην και ο θεοσ µου εισ βοηθον ελπιδοσ 
µου23και αποδωσει αυτοισ την ανοµιαν αυτων και κατα την πονηριαν αυτων αφανιει αυτουσ κυριοσ ο θεοσ 
ηµων

Chapter 94
1αινοσ ωδησ τω δαυιδ δευτε αγαλλιασωµεθα τω κυριω αλαλαξωµεν τω θεω τω σωτηρι ηµων2προφθασωµεν το 
προσωπον αυτου εν εξοµολογησει και εν ψαλµοισ αλαλαξωµεν αυτω3οτι θεοσ µεγασ κυριοσ και βασιλευσ 
µεγασ επι παντασ τουσ θεουσ4οτι εν τη χειρι αυτου τα περατα τησ γησ και τα υψη των ορεων αυτου εισιν5οτι 
αυτου εστιν η θαλασσα και αυτοσ εποιησεν αυτην και την ξηραν αι χειρεσ αυτου επλασαν6δευτε 
προσκυνησωµεν και προσπεσωµεν αυτω και κλαυσωµεν εναντιον κυριου του ποιησαντοσ ηµασ7οτι αυτοσ 
εστιν ο θεοσ ηµων και ηµεισ λαοσ νοµησ αυτου και προβατα χειροσ αυτου σηµερον εαν τησ φωνησ αυτου 
ακουσητε8µη σκληρυνητε τασ καρδιασ υµων ωσ εν τω παραπικρασµω κατα την ηµεραν του πειρασµου εν τη 
ερηµω9ου επειρασαν οι πατερεσ υµων εδοκιµασαν και ειδοσαν τα εργα µου10τεσσαρακοντα ετη προσωχθισα 
τη γενεα εκεινη και ειπα αει πλανωνται τη καρδια και αυτοι ουκ εγνωσαν τασ οδουσ µου11ωσ ωµοσα εν τη 
οργη µου ει εισελευσονται εισ την καταπαυσιν µου

Chapter 95
1οτε ο οικοσ ωκοδοµειτο µετα την αιχµαλωσιαν ωδη τω δαυιδ ασατε τω κυριω ασµα καινον ασατε τω κυριω 
πασα η γη2ασατε τω κυριω ευλογησατε το ονοµα αυτου ευαγγελιζεσθε ηµεραν εξ ηµερασ το σωτηριον 
αυτου3αναγγειλατε εν τοισ εθνεσιν την δοξαν αυτου εν πασι τοισ λαοισ τα θαυµασια αυτου4οτι µεγασ κυριοσ 
και αινετοσ σφοδρα φοβεροσ εστιν επι παντασ τουσ θεουσ5οτι παντεσ οι θεοι των εθνων δαιµονια ο δε κυριοσ 
τουσ ουρανουσ εποιησεν6εξοµολογησισ και ωραιοτησ ενωπιον αυτου αγιωσυνη και µεγαλοπρεπεια εν τω 
αγιασµατι αυτου7ενεγκατε τω κυριω αι πατριαι των εθνων ενεγκατε τω κυριω δοξαν και τιµην8ενεγκατε τω 
κυριω δοξαν ονοµατι αυτου αρατε θυσιασ και εισπορευεσθε εισ τασ αυλασ αυτου9προσκυνησατε τω κυριω εν 
αυλη αγια αυτου σαλευθητω απο προσωπου αυτου πασα η γη10ειπατε εν τοισ εθνεσιν ο κυριοσ εβασιλευσεν 
και γαρ κατωρθωσεν την οικουµενην ητισ ου σαλευθησεται κρινει λαουσ εν ευθυτητι11ευφραινεσθωσαν οι 
ουρανοι και αγαλλιασθω η γη σαλευθητω η θαλασσα και το πληρωµα αυτησ12χαρησεται τα πεδια και παντα 
τα εν αυτοισ τοτε αγαλλιασονται παντα τα ξυλα του δρυµου13προ προσωπου κυριου οτι ερχεται οτι ερχεται 
κριναι την γην κρινει την οικουµενην εν δικαιοσυνη και λαουσ εν τη αληθεια αυτου

Chapter 96
1τω δαυιδ οτε η γη αυτου καθισταται ο κυριοσ εβασιλευσεν αγαλλιασθω η γη ευφρανθητωσαν νησοι 
πολλαι2νεφελη και γνοφοσ κυκλω αυτου δικαιοσυνη και κριµα κατορθωσισ του θρονου αυτου3πυρ εναντιον 
αυτου προπορευσεται και φλογιει κυκλω τουσ εχθρουσ αυτου4εφαναν αι αστραπαι αυτου τη οικουµενη ειδεν 
και εσαλευθη η γη5τα ορη ετακησαν ωσει κηροσ απο προσωπου κυριου απο προσωπου κυριου πασησ τησ 
γησ6ανηγγειλαν οι ουρανοι την δικαιοσυνην αυτου και ειδοσαν παντεσ οι λαοι την δοξαν 
αυτου7αισχυνθητωσαν παντεσ οι προσκυνουντεσ τοισ γλυπτοισ οι εγκαυχωµενοι εν τοισ ειδωλοισ αυτων 
προσκυνησατε αυτω παντεσ οι αγγελοι αυτου8ηκουσεν και ευφρανθη σιων και ηγαλλιασαντο αι θυγατερεσ 
τησ ιουδαιασ ενεκεν των κριµατων σου κυριε9οτι συ ει κυριοσ ο υψιστοσ επι πασαν την γην σφοδρα 
υπερυψωθησ υπερ παντασ τουσ θεουσ10οι αγαπωντεσ τον κυριον µισειτε πονηρον φυλασσει κυριοσ τασ 
ψυχασ των οσιων αυτου εκ χειροσ αµαρτωλων ρυσεται αυτουσ11φωσ ανετειλεν τω δικαιω και τοισ ευθεσι τη 
καρδια ευφροσυνη12ευφρανθητε δικαιοι επι τω κυριω και εξοµολογεισθε τη µνηµη τησ αγιωσυνησ αυτου

Chapter 97
1ψαλµοσ τω δαυιδ ασατε τω κυριω ασµα καινον οτι θαυµαστα εποιησεν κυριοσ εσωσεν αυτω η δεξια αυτου 
και ο βραχιων ο αγιοσ αυτου2εγνωρισεν κυριοσ το σωτηριον αυτου εναντιον των εθνων απεκαλυψεν την 
δικαιοσυνην αυτου3εµνησθη του ελεουσ αυτου τω ιακωβ και τησ αληθειασ αυτου τω οικω ισραηλ ειδοσαν 
παντα τα περατα τησ γησ το σωτηριον του θεου ηµων4αλαλαξατε τω θεω πασα η γη ασατε και αγαλλιασθε 
και ψαλατε5ψαλατε τω κυριω εν κιθαρα εν κιθαρα και φωνη ψαλµου6εν σαλπιγξιν ελαταισ και φωνη 
σαλπιγγοσ κερατινησ αλαλαξατε ενωπιον του βασιλεωσ κυριου7σαλευθητω η θαλασσα και το πληρωµα 
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αυτησ η οικουµενη και οι κατοικουντεσ εν αυτη8ποταµοι κροτησουσιν χειρι επι το αυτο τα ορη 
αγαλλιασονται9οτι ηκει κριναι την γην κρινει την οικουµενην εν δικαιοσυνη και λαουσ εν ευθυτητι

Chapter 98
1ψαλµοσ τω δαυιδ ο κυριοσ εβασιλευσεν οργιζεσθωσαν λαοι ο καθηµενοσ επι των χερουβιν σαλευθητω η 
γη2κυριοσ εν σιων µεγασ και υψηλοσ εστιν επι παντασ τουσ λαουσ3εξοµολογησασθωσαν τω ονοµατι σου τω 
µεγαλω οτι φοβερον και αγιον εστιν4και τιµη βασιλεωσ κρισιν αγαπα συ ητοιµασασ ευθυτητασ κρισιν και 
δικαιοσυνην εν ιακωβ συ εποιησασ5υψουτε κυριον τον θεον ηµων και προσκυνειτε τω υποποδιω των ποδων 
αυτου οτι αγιοσ εστιν6µωυσησ και ααρων εν τοισ ιερευσιν αυτου και σαµουηλ εν τοισ επικαλουµενοισ το 
ονοµα αυτου επεκαλουντο τον κυριον και αυτοσ επηκουσεν αυτων7εν στυλω νεφελησ ελαλει προσ αυτουσ 
εφυλασσον τα µαρτυρια αυτου και τα προσταγµατα α εδωκεν αυτοισ8κυριε ο θεοσ ηµων συ επηκουεσ αυτων 
ο θεοσ συ ευιλατοσ εγινου αυτοισ και εκδικων επι παντα τα επιτηδευµατα αυτων9υψουτε κυριον τον θεον 
ηµων και προσκυνειτε εισ οροσ αγιον αυτου οτι αγιοσ κυριοσ ο θεοσ ηµων

Chapter 99
1ψαλµοσ εισ εξοµολογησιν αλαλαξατε τω κυριω πασα η γη2δουλευσατε τω κυριω εν ευφροσυνη εισελθατε 
ενωπιον αυτου εν αγαλλιασει3γνωτε οτι κυριοσ αυτοσ εστιν ο θεοσ αυτοσ εποιησεν ηµασ και ουχ ηµεισ λαοσ 
αυτου και προβατα τησ νοµησ αυτου4εισελθατε εισ τασ πυλασ αυτου εν εξοµολογησει εισ τασ αυλασ αυτου 
εν υµνοισ εξοµολογεισθε αυτω αινειτε το ονοµα αυτου5οτι χρηστοσ κυριοσ εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου και 
εωσ γενεασ και γενεασ η αληθεια αυτου

Chapter 100
1τω δαυιδ ψαλµοσ ελεοσ και κρισιν ασοµαι σοι κυριε2ψαλω και συνησω εν οδω αµωµω ποτε ηξεισ προσ µε 
διεπορευοµην εν ακακια καρδιασ µου εν µεσω του οικου µου3ου προεθεµην προ οφθαλµων µου πραγµα 
παρανοµον ποιουντασ παραβασεισ εµισησα4ουκ εκολληθη µοι καρδια σκαµβη εκκλινοντοσ απ′ εµου του 
πονηρου ουκ εγινωσκον5τον καταλαλουντα λαθρα του πλησιον αυτου τουτον εξεδιωκον υπερηφανω οφθαλµω 
και απληστω καρδια τουτω ου συνησθιον6οι οφθαλµοι µου επι τουσ πιστουσ τησ γησ του συγκαθησθαι 
αυτουσ µετ′ εµου πορευοµενοσ εν οδω αµωµω ουτοσ µοι ελειτουργει7ου κατωκει εν µεσω τησ οικιασ µου 
ποιων υπερηφανιαν λαλων αδικα ου κατευθυνεν εναντιον των οφθαλµων µου8εισ τασ πρωιασ απεκτεννον 
παντασ τουσ αµαρτωλουσ τησ γησ του εξολεθρευσαι εκ πολεωσ κυριου παντασ τουσ εργαζοµενουσ την 
ανοµιαν

Chapter 101
1προσευχη τω πτωχω οταν ακηδιαση και εναντιον κυριου εκχεη την δεησιν αυτου2εισακουσον κυριε τησ 
προσευχησ µου και η κραυγη µου προσ σε ελθατω3µη αποστρεψησ το προσωπον σου απ′ εµου εν η αν ηµερα 
θλιβωµαι κλινον το ουσ σου προσ µε εν η αν ηµερα επικαλεσωµαι σε ταχυ εισακουσον µου4οτι εξελιπον ωσει 
καπνοσ αι ηµεραι µου και τα οστα µου ωσει φρυγιον συνεφρυγησαν5επληγη ωσει χορτοσ και εξηρανθη η 
καρδια µου οτι επελαθοµην του φαγειν τον αρτον µου6απο φωνησ του στεναγµου µου εκολληθη το οστουν µου 
τη σαρκι µου7ωµοιωθην πελεκανι ερηµικω εγενηθην ωσει νυκτικοραξ εν οικοπεδω8ηγρυπνησα και εγενηθην 
ωσει στρουθιον µοναζον επι δωµατι9ολην την ηµεραν ωνειδιζον µε οι εχθροι µου και οι επαινουντεσ µε κατ′ 
εµου ωµνυον10οτι σποδον ωσει αρτον εφαγον και το ποµα µου µετα κλαυθµου εκιρνων11απο προσωπου τησ 
οργησ σου και του θυµου σου οτι επαρασ κατερραξασ µε12αι ηµεραι µου ωσει σκια εκλιθησαν και εγω ωσει 
χορτοσ εξηρανθην13συ δε κυριε εισ τον αιωνα µενεισ και το µνηµοσυνον σου εισ γενεαν και γενεαν14συ 
αναστασ οικτιρησεισ την σιων οτι καιροσ του οικτιρησαι αυτην οτι ηκει καιροσ15οτι ευδοκησαν οι δουλοι 
σου τουσ λιθουσ αυτησ και τον χουν αυτησ οικτιρησουσιν16και φοβηθησονται τα εθνη το ονοµα κυριου και 
παντεσ οι βασιλεισ τησ γησ την δοξαν σου17οτι οικοδοµησει κυριοσ την σιων και οφθησεται εν τη δοξη 
αυτου18επεβλεψεν επι την προσευχην των ταπεινων και ουκ εξουδενωσεν την δεησιν αυτων19γραφητω αυτη 
εισ γενεαν ετεραν και λαοσ ο κτιζοµενοσ αινεσει τον κυριον20οτι εξεκυψεν εξ υψουσ αγιου αυτου κυριοσ εξ 
ουρανου επι την γην επεβλεψεν21του ακουσαι τον στεναγµον των πεπεδηµενων του λυσαι τουσ υιουσ των 
τεθανατωµενων22του αναγγειλαι εν σιων το ονοµα κυριου και την αινεσιν αυτου εν ιερουσαληµ23εν τω 
συναχθηναι λαουσ επι το αυτο και βασιλειασ του δουλευειν τω κυριω24απεκριθη αυτω εν οδω ισχυοσ αυτου 
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την ολιγοτητα των ηµερων µου αναγγειλον µοι25µη αναγαγησ µε εν ηµισει ηµερων µου εν γενεα γενεων τα ετη 
σου26κατ′ αρχασ συ κυριε την γην εθεµελιωσασ και εργα των χειρων σου εισιν οι ουρανοι27αυτοι απολουνται 
συ δε διαµενεισ και παντεσ ωσ ιµατιον παλαιωθησονται και ωσει περιβολαιον αλλαξεισ αυτουσ και 
αλλαγησονται28συ δε ο αυτοσ ει και τα ετη σου ουκ εκλειψουσιν29οι υιοι των δουλων σου κατασκηνωσουσιν 
και το σπερµα αυτων εισ τον αιωνα κατευθυνθησεται

Chapter 102
1τω δαυιδ ευλογει η ψυχη µου τον κυριον και παντα τα εντοσ µου το ονοµα το αγιον αυτου2ευλογει η ψυχη 
µου τον κυριον και µη επιλανθανου πασασ τασ ανταποδοσεισ αυτου3τον ευιλατευοντα πασαισ ταισ 
ανοµιαισ σου τον ιωµενον πασασ τασ νοσουσ σου4τον λυτρουµενον εκ φθορασ την ζωην σου τον 
στεφανουντα σε εν ελεει και οικτιρµοισ5τον εµπιπλωντα εν αγαθοισ την επιθυµιαν σου ανακαινισθησεται ωσ 
αετου η νεοτησ σου6ποιων ελεηµοσυνασ ο κυριοσ και κριµα πασι τοισ αδικουµενοισ7εγνωρισεν τασ οδουσ 
αυτου τω µωυση τοισ υιοισ ισραηλ τα θεληµατα αυτου8οικτιρµων και ελεηµων ο κυριοσ µακροθυµοσ και 
πολυελεοσ9ουκ εισ τελοσ οργισθησεται ουδε εισ τον αιωνα µηνιει10ου κατα τασ αµαρτιασ ηµων εποιησεν 
ηµιν ουδε κατα τασ ανοµιασ ηµων ανταπεδωκεν ηµιν11οτι κατα το υψοσ του ουρανου απο τησ γησ 
εκραταιωσεν κυριοσ το ελεοσ αυτου επι τουσ φοβουµενουσ αυτον12καθ′ οσον απεχουσιν ανατολαι απο 
δυσµων εµακρυνεν αφ′ ηµων τασ ανοµιασ ηµων13καθωσ οικτιρει πατηρ υιουσ οικτιρησεν κυριοσ τουσ 
φοβουµενουσ αυτον14οτι αυτοσ εγνω το πλασµα ηµων µνησθητι οτι χουσ εσµεν15ανθρωποσ ωσει χορτοσ αι 
ηµεραι αυτου ωσει ανθοσ του αγρου ουτωσ εξανθησει16οτι πνευµα διηλθεν εν αυτω και ουχ υπαρξει και ουκ 
επιγνωσεται ετι τον τοπον αυτου17το δε ελεοσ του κυριου απο του αιωνοσ και εωσ του αιωνοσ επι τουσ 
φοβουµενουσ αυτον και η δικαιοσυνη αυτου επι υιουσ υιων18τοισ φυλασσουσιν την διαθηκην αυτου και 
µεµνηµενοισ των εντολων αυτου του ποιησαι αυτασ19κυριοσ εν τω ουρανω ητοιµασεν τον θρονον αυτου και 
η βασιλεια αυτου παντων δεσποζει20ευλογειτε τον κυριον παντεσ οι αγγελοι αυτου δυνατοι ισχυι ποιουντεσ 
τον λογον αυτου του ακουσαι τησ φωνησ των λογων αυτου21ευλογειτε τον κυριον πασαι αι δυναµεισ αυτου 
λειτουργοι αυτου ποιουντεσ το θεληµα αυτου22ευλογειτε τον κυριον παντα τα εργα αυτου εν παντι τοπω τησ 
δεσποτειασ αυτου ευλογει η ψυχη µου τον κυριον

Chapter 103
1τω δαυιδ ευλογει η ψυχη µου τον κυριον κυριε ο θεοσ µου εµεγαλυνθησ σφοδρα εξοµολογησιν και 
ευπρεπειαν ενεδυσω2αναβαλλοµενοσ φωσ ωσ ιµατιον εκτεινων τον ουρανον ωσει δερριν3ο στεγαζων εν 
υδασιν τα υπερωα αυτου ο τιθεισ νεφη την επιβασιν αυτου ο περιπατων επι πτερυγων ανεµων4ο ποιων τουσ 
αγγελουσ αυτου πνευµατα και τουσ λειτουργουσ αυτου πυρ φλεγον5εθεµελιωσεν την γην επι την ασφαλειαν 
αυτησ ου κλιθησεται εισ τον αιωνα του αιωνοσ6αβυσσοσ ωσ ιµατιον το περιβολαιον αυτου επι των ορεων 
στησονται υδατα7απο επιτιµησεωσ σου φευξονται απο φωνησ βροντησ σου δειλιασουσιν8αναβαινουσιν ορη 
και καταβαινουσιν πεδια εισ τοπον ον εθεµελιωσασ αυτοισ9οριον εθου ο ου παρελευσονται ουδε 
επιστρεψουσιν καλυψαι την γην10ο εξαποστελλων πηγασ εν φαραγξιν ανα µεσον των ορεων διελευσονται 
υδατα11ποτιουσιν παντα τα θηρια του αγρου προσδεξονται οναγροι εισ διψαν αυτων12επ′ αυτα τα πετεινα του 
ουρανου κατασκηνωσει εκ µεσου των πετρων δωσουσιν φωνην13ποτιζων ορη εκ των υπερωων αυτου απο 
καρπου των εργων σου χορτασθησεται η γη14εξανατελλων χορτον τοισ κτηνεσιν και χλοην τη δουλεια των 
ανθρωπων του εξαγαγειν αρτον εκ τησ γησ15και οινοσ ευφραινει καρδιαν ανθρωπου του ιλαρυναι προσωπον 
εν ελαιω και αρτοσ καρδιαν ανθρωπου στηριζει16χορτασθησεται τα ξυλα του πεδιου αι κεδροι του λιβανου 
ασ εφυτευσεν17εκει στρουθια εννοσσευσουσιν του ερωδιου η οικια ηγειται αυτων18ορη τα υψηλα ταισ 
ελαφοισ πετρα καταφυγη τοισ χοιρογρυλλιοισ19εποιησεν σεληνην εισ καιρουσ ο ηλιοσ εγνω την δυσιν 
αυτου20εθου σκοτοσ και εγενετο νυξ εν αυτη διελευσονται παντα τα θηρια του δρυµου21σκυµνοι ωρυοµενοι 
αρπασαι και ζητησαι παρα του θεου βρωσιν αυτοισ22ανετειλεν ο ηλιοσ και συνηχθησαν και εν ταισ 
µανδραισ αυτων κοιτασθησονται23εξελευσεται ανθρωποσ επι το εργον αυτου και επι την εργασιαν αυτου εωσ 
εσπερασ24ωσ εµεγαλυνθη τα εργα σου κυριε παντα εν σοφια εποιησασ επληρωθη η γη τησ κτησεωσ σου25αυτη 
η θαλασσα η µεγαλη και ευρυχωροσ εκει ερπετα ων ουκ εστιν αριθµοσ ζωα µικρα µετα µεγαλων26εκει πλοια 
διαπορευονται δρακων ουτοσ ον επλασασ εµπαιζειν αυτω27παντα προσ σε προσδοκωσιν δουναι την τροφην 
αυτοισ ευκαιρον28δοντοσ σου αυτοισ συλλεξουσιν ανοιξαντοσ δε σου την χειρα τα συµπαντα πλησθησονται 
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χρηστοτητοσ29αποστρεψαντοσ δε σου το προσωπον ταραχθησονται αντανελεισ το πνευµα αυτων και 
εκλειψουσιν και εισ τον χουν αυτων επιστρεψουσιν30εξαποστελεισ το πνευµα σου και κτισθησονται και 
ανακαινιεισ το προσωπον τησ γησ31ητω η δοξα κυριου εισ τον αιωνα ευφρανθησεται κυριοσ επι τοισ εργοισ 
αυτου32ο επιβλεπων επι την γην και ποιων αυτην τρεµειν ο απτοµενοσ των ορεων και καπνιζονται33ασω τω 
κυριω εν τη ζωη µου ψαλω τω θεω µου εωσ υπαρχω34ηδυνθειη αυτω η διαλογη µου εγω δε ευφρανθησοµαι επι 
τω κυριω35εκλιποισαν αµαρτωλοι απο τησ γησ και ανοµοι ωστε µη υπαρχειν αυτουσ ευλογει η ψυχη µου τον 
κυριον

Chapter 104
1αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω και επικαλεισθε το ονοµα αυτου απαγγειλατε εν τοισ εθνεσιν τα εργα 
αυτου2ασατε αυτω και ψαλατε αυτω διηγησασθε παντα τα θαυµασια αυτου3επαινεισθε εν τω ονοµατι τω 
αγιω αυτου ευφρανθητω καρδια ζητουντων τον κυριον4ζητησατε τον κυριον και κραταιωθητε ζητησατε το 
προσωπον αυτου δια παντοσ5µνησθητε των θαυµασιων αυτου ων εποιησεν τα τερατα αυτου και τα κριµατα 
του στοµατοσ αυτου6σπερµα αβρααµ δουλοι αυτου υιοι ιακωβ εκλεκτοι αυτου7αυτοσ κυριοσ ο θεοσ ηµων εν 
παση τη γη τα κριµατα αυτου8εµνησθη εισ τον αιωνα διαθηκησ αυτου λογου ου ενετειλατο εισ χιλιασ 
γενεασ9ον διεθετο τω αβρααµ και του ορκου αυτου τω ισαακ10και εστησεν αυτην τω ιακωβ εισ προσταγµα και 
τω ισραηλ διαθηκην αιωνιον11λεγων σοι δωσω την γην χανααν σχοινισµα κληρονοµιασ υµων12εν τω ειναι 
αυτουσ αριθµω βραχεισ ολιγοστουσ και παροικουσ εν αυτη13και διηλθον εξ εθνουσ εισ εθνοσ εκ βασιλειασ 
εισ λαον ετερον14ουκ αφηκεν ανθρωπον αδικησαι αυτουσ και ηλεγξεν υπερ αυτων βασιλεισ15µη απτεσθε των 
χριστων µου και εν τοισ προφηταισ µου µη πονηρευεσθε16και εκαλεσεν λιµον επι την γην παν στηριγµα αρτου 
συνετριψεν17απεστειλεν εµπροσθεν αυτων ανθρωπον εισ δουλον επραθη ιωσηφ18εταπεινωσαν εν πεδαισ τουσ 
ποδασ αυτου σιδηρον διηλθεν η ψυχη αυτου19µεχρι του ελθειν τον λογον αυτου το λογιον κυριου επυρωσεν 
αυτον20απεστειλεν βασιλευσ και ελυσεν αυτον αρχων λαων και αφηκεν αυτον21κατεστησεν αυτον κυριον του 
οικου αυτου και αρχοντα πασησ τησ κτησεωσ αυτου22του παιδευσαι τουσ αρχοντασ αυτου ωσ εαυτον και 
τουσ πρεσβυτερουσ αυτου σοφισαι23και εισηλθεν ισραηλ εισ αιγυπτον και ιακωβ παρωκησεν εν γη χαµ24και 
ηυξησεν τον λαον αυτου σφοδρα και εκραταιωσεν αυτον υπερ τουσ εχθρουσ αυτου25µετεστρεψεν την 
καρδιαν αυτων του µισησαι τον λαον αυτου του δολιουσθαι εν τοισ δουλοισ αυτου26εξαπεστειλεν µωυσην 
τον δουλον αυτου ααρων ον εξελεξατο αυτον27εθετο εν αυτοισ τουσ λογουσ των σηµειων αυτου και των 
τερατων εν γη χαµ28εξαπεστειλεν σκοτοσ και εσκοτασεν και παρεπικραναν τουσ λογουσ αυτου29µετεστρεψεν 
τα υδατα αυτων εισ αιµα και απεκτεινεν τουσ ιχθυασ αυτων30εξηρψεν η γη αυτων βατραχουσ εν τοισ 
ταµιειοισ των βασιλεων αυτων31ειπεν και ηλθεν κυνοµυια και σκνιπεσ εν πασι τοισ οριοισ αυτων32εθετο τασ 
βροχασ αυτων χαλαζαν πυρ καταφλεγον εν τη γη αυτων33και επαταξεν τασ αµπελουσ αυτων και τασ συκασ 
αυτων και συνετριψεν παν ξυλον οριου αυτων34ειπεν και ηλθεν ακρισ και βρουχοσ ου ουκ ην αριθµοσ35και 
κατεφαγεν παντα τον χορτον εν τη γη αυτων και κατεφαγεν τον καρπον τησ γησ αυτων36και επαταξεν παν 
πρωτοτοκον εν τη γη αυτων απαρχην παντοσ πονου αυτων37και εξηγαγεν αυτουσ εν αργυριω και χρυσιω και 
ουκ ην εν ταισ φυλαισ αυτων ασθενων38ευφρανθη αιγυπτοσ εν τη εξοδω αυτων οτι επεπεσεν ο φοβοσ αυτων 
επ′ αυτουσ39διεπετασεν νεφελην εισ σκεπην αυτοισ και πυρ του φωτισαι αυτοισ την νυκτα40ητησαν και ηλθεν 
ορτυγοµητρα και αρτον ουρανου ενεπλησεν αυτουσ41διερρηξεν πετραν και ερρυησαν υδατα επορευθησαν εν 
ανυδροισ ποταµοι42οτι εµνησθη του λογου του αγιου αυτου του προσ αβρααµ τον δουλον αυτου43και 
εξηγαγεν τον λαον αυτου εν αγαλλιασει και τουσ εκλεκτουσ αυτου εν ευφροσυνη44και εδωκεν αυτοισ χωρασ 
εθνων και πονουσ λαων εκληρονοµησαν45οπωσ αν φυλαξωσιν τα δικαιωµατα αυτου και τον νοµον αυτου 
εκζητησωσιν

Chapter 105
1αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω οτι χρηστοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου2τισ λαλησει τασ 
δυναστειασ του κυριου ακουστασ ποιησει πασασ τασ αινεσεισ αυτου3µακαριοι οι φυλασσοντεσ κρισιν και 
ποιουντεσ δικαιοσυνην εν παντι καιρω4µνησθητι ηµων κυριε εν τη ευδοκια του λαου σου επισκεψαι ηµασ εν 
τω σωτηριω σου5του ιδειν εν τη χρηστοτητι των εκλεκτων σου του ευφρανθηναι εν τη ευφροσυνη του εθνουσ 
σου του επαινεισθαι µετα τησ κληρονοµιασ σου6ηµαρτοµεν µετα των πατερων ηµων ηνοµησαµεν 
ηδικησαµεν7οι πατερεσ ηµων εν αιγυπτω ου συνηκαν τα θαυµασια σου ουκ εµνησθησαν του πληθουσ του 
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ελεουσ σου και παρεπικραναν αναβαινοντεσ εν τη ερυθρα θαλασση8και εσωσεν αυτουσ ενεκεν του ονοµατοσ 
αυτου του γνωρισαι την δυναστειαν αυτου9και επετιµησεν τη ερυθρα θαλασση και εξηρανθη και ωδηγησεν 
αυτουσ εν αβυσσω ωσ εν ερηµω10και εσωσεν αυτουσ εκ χειροσ µισουντων και ελυτρωσατο αυτουσ εκ χειροσ 
εχθρου11και εκαλυψεν υδωρ τουσ θλιβοντασ αυτουσ εισ εξ αυτων ουχ υπελειφθη12και επιστευσαν εν τοισ 
λογοισ αυτου και ησαν την αινεσιν αυτου13εταχυναν επελαθοντο των εργων αυτου ουχ υπεµειναν την βουλην 
αυτου14και επεθυµησαν επιθυµιαν εν τη ερηµω και επειρασαν τον θεον εν ανυδρω15και εδωκεν αυτοισ το 
αιτηµα αυτων και εξαπεστειλεν πλησµονην εισ τασ ψυχασ αυτων16και παρωργισαν µωυσην εν τη παρεµβολη 
και ααρων τον αγιον κυριου17ηνοιχθη η γη και κατεπιεν δαθαν και εκαλυψεν επι την συναγωγην αβιρων18και 
εξεκαυθη πυρ εν τη συναγωγη αυτων φλοξ κατεφλεξεν αµαρτωλουσ19και εποιησαν µοσχον εν χωρηβ και 
προσεκυνησαν τω γλυπτω20και ηλλαξαντο την δοξαν αυτων εν οµοιωµατι µοσχου εσθοντοσ 
χορτον21επελαθοντο του θεου του σωζοντοσ αυτουσ του ποιησαντοσ µεγαλα εν αιγυπτω22θαυµαστα εν γη χαµ 
φοβερα επι θαλασσησ ερυθρασ23και ειπεν του εξολεθρευσαι αυτουσ ει µη µωυσησ ο εκλεκτοσ αυτου εστη εν 
τη θραυσει ενωπιον αυτου του αποστρεψαι την οργην αυτου του µη εξολεθρευσαι24και εξουδενωσαν γην 
επιθυµητην ουκ επιστευσαν τω λογω αυτου25και εγογγυσαν εν τοισ σκηνωµασιν αυτων ουκ εισηκουσαν τησ 
φωνησ κυριου26και επηρεν την χειρα αυτου αυτοισ του καταβαλειν αυτουσ εν τη ερηµω27και του καταβαλειν 
το σπερµα αυτων εν τοισ εθνεσιν και διασκορπισαι αυτουσ εν ταισ χωραισ28και ετελεσθησαν τω βεελφεγωρ 
και εφαγον θυσιασ νεκρων29και παρωξυναν αυτον εν τοισ επιτηδευµασιν αυτων και επληθυνθη εν αυτοισ η 
πτωσισ30και εστη φινεεσ και εξιλασατο και εκοπασεν η θραυσισ31και ελογισθη αυτω εισ δικαιοσυνην εισ 
γενεαν και γενεαν εωσ του αιωνοσ32και παρωργισαν αυτον εφ′ υδατοσ αντιλογιασ και εκακωθη µωυσησ δι′ 
αυτουσ33οτι παρεπικραναν το πνευµα αυτου και διεστειλεν εν τοισ χειλεσιν αυτου34ουκ εξωλεθρευσαν τα 
εθνη α ειπεν κυριοσ αυτοισ35και εµιγησαν εν τοισ εθνεσιν και εµαθον τα εργα αυτων36και εδουλευσαν τοισ 
γλυπτοισ αυτων και εγενηθη αυτοισ εισ σκανδαλον37και εθυσαν τουσ υιουσ αυτων και τασ θυγατερασ αυτων 
τοισ δαιµονιοισ38και εξεχεαν αιµα αθωον αιµα υιων αυτων και θυγατερων ων εθυσαν τοισ γλυπτοισ χανααν 
και εφονοκτονηθη η γη εν τοισ αιµασιν39και εµιανθη εν τοισ εργοισ αυτων και επορνευσαν εν τοισ 
επιτηδευµασιν αυτων40και ωργισθη θυµω κυριοσ επι τον λαον αυτου και εβδελυξατο την κληρονοµιαν 
αυτου41και παρεδωκεν αυτουσ εισ χειρασ εθνων και εκυριευσαν αυτων οι µισουντεσ αυτουσ42και εθλιψαν 
αυτουσ οι εχθροι αυτων και εταπεινωθησαν υπο τασ χειρασ αυτων43πλεονακισ ερρυσατο αυτουσ αυτοι δε 
παρεπικραναν αυτον εν τη βουλη αυτων και εταπεινωθησαν εν ταισ ανοµιαισ αυτων44και ειδεν εν τω 
θλιβεσθαι αυτουσ εν τω αυτον εισακουσαι τησ δεησεωσ αυτων45και εµνησθη τησ διαθηκησ αυτου και 
µετεµεληθη κατα το πληθοσ του ελεουσ αυτου46και εδωκεν αυτουσ εισ οικτιρµουσ εναντιον παντων των 
αιχµαλωτισαντων αυτουσ47σωσον ηµασ κυριε ο θεοσ ηµων και επισυναγαγε ηµασ εκ των εθνων του 
εξοµολογησασθαι τω ονοµατι τω αγιω σου του εγκαυχασθαι εν τη αινεσει σου48ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ 
ισραηλ απο του αιωνοσ και εωσ του αιωνοσ και ερει πασ ο λαοσ γενοιτο γενοιτο

Chapter 106
1αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω οτι χρηστοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου2ειπατωσαν οι 
λελυτρωµενοι υπο κυριου ουσ ελυτρωσατο εκ χειροσ εχθρου3εκ των χωρων συνηγαγεν αυτουσ απο ανατολων 
και δυσµων και βορρα και θαλασσησ4επλανηθησαν εν τη ερηµω εν ανυδρω οδον πολεωσ κατοικητηριου ουχ 
ευρον5πεινωντεσ και διψωντεσ η ψυχη αυτων εν αυτοισ εξελιπεν6και εκεκραξαν προσ κυριον εν τω θλιβεσθαι 
αυτουσ και εκ των αναγκων αυτων ερρυσατο αυτουσ7και ωδηγησεν αυτουσ εισ οδον ευθειαν του πορευθηναι 
εισ πολιν κατοικητηριου8εξοµολογησασθωσαν τω κυριω τα ελεη αυτου και τα θαυµασια αυτου τοισ υιοισ 
των ανθρωπων9οτι εχορτασεν ψυχην κενην και ψυχην πεινωσαν ενεπλησεν αγαθων10καθηµενουσ εν σκοτει 
και σκια θανατου πεπεδηµενουσ εν πτωχεια και σιδηρω11οτι παρεπικραναν τα λογια του θεου και την βουλην 
του υψιστου παρωξυναν12και εταπεινωθη εν κοποισ η καρδια αυτων ησθενησαν και ουκ ην ο βοηθων13και 
εκεκραξαν προσ κυριον εν τω θλιβεσθαι αυτουσ και εκ των αναγκων αυτων εσωσεν αυτουσ14και εξηγαγεν 
αυτουσ εκ σκοτουσ και σκιασ θανατου και τουσ δεσµουσ αυτων διερρηξεν15εξοµολογησασθωσαν τω κυριω 
τα ελεη αυτου και τα θαυµασια αυτου τοισ υιοισ των ανθρωπων16οτι συνετριψεν πυλασ χαλκασ και µοχλουσ 
σιδηρουσ συνεκλασεν17αντελαβετο αυτων εξ οδου ανοµιασ αυτων δια γαρ τασ ανοµιασ αυτων 
εταπεινωθησαν18παν βρωµα εβδελυξατο η ψυχη αυτων και ηγγισαν εωσ των πυλων του θανατου19και 
εκεκραξαν προσ κυριον εν τω θλιβεσθαι αυτουσ και εκ των αναγκων αυτων εσωσεν αυτουσ20απεστειλεν τον 
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λογον αυτου και ιασατο αυτουσ και ερρυσατο αυτουσ εκ των διαφθορων αυτων21εξοµολογησασθωσαν τω 
κυριω τα ελεη αυτου και τα θαυµασια αυτου τοισ υιοισ των ανθρωπων22και θυσατωσαν θυσιαν αινεσεωσ και 
εξαγγειλατωσαν τα εργα αυτου εν αγαλλιασει23οι καταβαινοντεσ εισ την θαλασσαν εν πλοιοισ ποιουντεσ 
εργασιαν εν υδασι πολλοισ24αυτοι ειδοσαν τα εργα κυριου και τα θαυµασια αυτου εν τω βυθω25ειπεν και 
εστη πνευµα καταιγιδοσ και υψωθη τα κυµατα αυτησ26αναβαινουσιν εωσ των ουρανων και καταβαινουσιν 
εωσ των αβυσσων η ψυχη αυτων εν κακοισ ετηκετο27εταραχθησαν εσαλευθησαν ωσ ο µεθυων και πασα η 
σοφια αυτων κατεποθη28και εκεκραξαν προσ κυριον εν τω θλιβεσθαι αυτουσ και εκ των αναγκων αυτων 
εξηγαγεν αυτουσ29και επεταξεν τη καταιγιδι και εστη εισ αυραν και εσιγησαν τα κυµατα αυτησ30και 
ευφρανθησαν οτι ησυχασαν και ωδηγησεν αυτουσ επι λιµενα θεληµατοσ αυτων31εξοµολογησασθωσαν τω 
κυριω τα ελεη αυτου και τα θαυµασια αυτου τοισ υιοισ των ανθρωπων32υψωσατωσαν αυτον εν εκκλησια 
λαου και εν καθεδρα πρεσβυτερων αινεσατωσαν αυτον33εθετο ποταµουσ εισ ερηµον και διεξοδουσ υδατων 
εισ διψαν34γην καρποφορον εισ αλµην απο κακιασ των κατοικουντων εν αυτη35εθετο ερηµον εισ λιµνασ 
υδατων και γην ανυδρον εισ διεξοδουσ υδατων36και κατωκισεν εκει πεινωντασ και συνεστησαντο πολιν 
κατοικεσιασ37και εσπειραν αγρουσ και εφυτευσαν αµπελωνασ και εποιησαν καρπον γενηµατοσ38και 
ευλογησεν αυτουσ και επληθυνθησαν σφοδρα και τα κτηνη αυτων ουκ εσµικρυνεν39και ωλιγωθησαν και 
εκακωθησαν απο θλιψεωσ κακων και οδυνησ40εξεχυθη εξουδενωσισ επ′ αρχοντασ και επλανησεν αυτουσ εν 
αβατω και ουχ οδω41και εβοηθησεν πενητι εκ πτωχειασ και εθετο ωσ προβατα πατριασ42οψονται ευθεισ και 
ευφρανθησονται και πασα ανοµια εµφραξει το στοµα αυτησ43τισ σοφοσ και φυλαξει ταυτα και συνησουσιν 
τα ελεη του κυριου

Chapter 107
1ωδη ψαλµου τω δαυιδ2ετοιµη η καρδια µου ο θεοσ ετοιµη η καρδια µου ασοµαι και ψαλω εν τη δοξη 
µου3εξεγερθητι ψαλτηριον και κιθαρα εξεγερθησοµαι ορθρου4εξοµολογησοµαι σοι εν λαοισ κυριε και ψαλω 
σοι εν εθνεσιν5οτι µεγα επανω των ουρανων το ελεοσ σου και εωσ των νεφελων η αληθεια σου6υψωθητι επι 
τουσ ουρανουσ ο θεοσ και επι πασαν την γην η δοξα σου7οπωσ αν ρυσθωσιν οι αγαπητοι σου σωσον τη δεξια 
σου και επακουσον µου8ο θεοσ ελαλησεν εν τω αγιω αυτου υψωθησοµαι και διαµεριω σικιµα και την 
κοιλαδα των σκηνων διαµετρησω9εµοσ εστιν γαλααδ και εµοσ εστιν µανασση και εφραιµ αντιληµψισ τησ 
κεφαλησ µου ιουδασ βασιλευσ µου10µωαβ λεβησ τησ ελπιδοσ µου επι την ιδουµαιαν εκτενω το υποδηµα µου 
εµοι αλλοφυλοι υπεταγησαν11τισ απαξει µε εισ πολιν περιοχησ τισ οδηγησει µε εωσ τησ ιδουµαιασ12ουχι συ ο 
θεοσ ο απωσαµενοσ ηµασ και ουκ εξελευση ο θεοσ εν ταισ δυναµεσιν ηµων13δοσ ηµιν βοηθειαν εκ θλιψεωσ 
και µαταια σωτηρια ανθρωπου14εν τω θεω ποιησοµεν δυναµιν και αυτοσ εξουδενωσει τουσ εχθρουσ ηµων

Chapter 108
1εισ το τελοσ τω δαυιδ ψαλµοσ ο θεοσ την αινεσιν µου µη παρασιωπησησ2οτι στοµα αµαρτωλου και στοµα 
δολιου επ′ εµε ηνοιχθη ελαλησαν κατ′ εµου γλωσση δολια3και λογοισ µισουσ εκυκλωσαν µε και επολεµησαν 
µε δωρεαν4αντι του αγαπαν µε ενδιεβαλλον µε εγω δε προσευχοµην5και εθεντο κατ′ εµου κακα αντι αγαθων 
και µισοσ αντι τησ αγαπησεωσ µου6καταστησον επ′ αυτον αµαρτωλον και διαβολοσ στητω εκ δεξιων 
αυτου7εν τω κρινεσθαι αυτον εξελθοι καταδεδικασµενοσ και η προσευχη αυτου γενεσθω εισ 
αµαρτιαν8γενηθητωσαν αι ηµεραι αυτου ολιγαι και την επισκοπην αυτου λαβοι ετεροσ9γενηθητωσαν οι υιοι 
αυτου ορφανοι και η γυνη αυτου χηρα10σαλευοµενοι µεταναστητωσαν οι υιοι αυτου και επαιτησατωσαν 
εκβληθητωσαν εκ των οικοπεδων αυτων11εξερευνησατω δανειστησ παντα οσα υπαρχει αυτω διαρπασατωσαν 
αλλοτριοι τουσ πονουσ αυτου12µη υπαρξατω αυτω αντιληµπτωρ µηδε γενηθητω οικτιρµων τοισ ορφανοισ 
αυτου13γενηθητω τα τεκνα αυτου εισ εξολεθρευσιν εν γενεα µια εξαλειφθητω το ονοµα αυτου14αναµνησθειη 
η ανοµια των πατερων αυτου εναντι κυριου και η αµαρτια τησ µητροσ αυτου µη εξαλειφθειη15γενηθητωσαν 
εναντι κυριου δια παντοσ και εξολεθρευθειη εκ γησ το µνηµοσυνον αυτων16ανθ′ ων ουκ εµνησθη του ποιησαι 
ελεοσ και κατεδιωξεν ανθρωπον πενητα και πτωχον και κατανενυγµενον τη καρδια του θανατωσαι17και 
ηγαπησεν καταραν και ηξει αυτω και ουκ ηθελησεν ευλογιαν και µακρυνθησεται απ′ αυτου18και ενεδυσατο 
καταραν ωσ ιµατιον και εισηλθεν ωσ υδωρ εισ τα εγκατα αυτου και ωσει ελαιον εν τοισ οστεοισ 
αυτου19γενηθητω αυτω ωσ ιµατιον ο περιβαλλεται και ωσει ζωνη ην δια παντοσ περιζωννυται20τουτο το 
εργον των ενδιαβαλλοντων µε παρα κυριου και των λαλουντων πονηρα κατα τησ ψυχησ µου21και συ κυριε 
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κυριε ποιησον µετ′ εµου ελεοσ ενεκεν του ονοµατοσ σου οτι χρηστον το ελεοσ σου22ρυσαι µε οτι πτωχοσ και 
πενησ εγω ειµι και η καρδια µου τεταρακται εντοσ µου23ωσει σκια εν τω εκκλιναι αυτην αντανηρεθην 
εξετιναχθην ωσει ακριδεσ24τα γονατα µου ησθενησαν απο νηστειασ και η σαρξ µου ηλλοιωθη δι′ ελαιον25και 
εγω εγενηθην ονειδοσ αυτοισ ειδοσαν µε εσαλευσαν κεφαλασ αυτων26βοηθησον µοι κυριε ο θεοσ µου σωσον 
µε κατα το ελεοσ σου27και γνωτωσαν οτι η χειρ σου αυτη και συ κυριε εποιησασ αυτην28καταρασονται αυτοι 
και συ ευλογησεισ οι επανιστανοµενοι µοι αισχυνθητωσαν ο δε δουλοσ σου ευφρανθησεται29ενδυσασθωσαν 
οι ενδιαβαλλοντεσ µε εντροπην και περιβαλεσθωσαν ωσει διπλοι+δα αισχυνην αυτων30εξοµολογησοµαι τω 
κυριω σφοδρα εν τω στοµατι µου και εν µεσω πολλων αινεσω αυτον31οτι παρεστη εκ δεξιων πενητοσ του 
σωσαι εκ των καταδιωκοντων την ψυχην µου

Chapter 109
1τω δαυιδ ψαλµοσ ειπεν ο κυριοσ τω κυριω µου καθου εκ δεξιων µου εωσ αν θω τουσ εχθρουσ σου υποποδιον 
των ποδων σου2ραβδον δυναµεωσ σου εξαποστελει κυριοσ εκ σιων και κατακυριευε εν µεσω των εχθρων 
σου3µετα σου η αρχη εν ηµερα τησ δυναµεωσ σου εν ταισ λαµπροτησιν των αγιων εκ γαστροσ προ εωσφορου 
εξεγεννησα σε4ωµοσεν κυριοσ και ου µεταµεληθησεται συ ει ιερευσ εισ τον αιωνα κατα την ταξιν 
µελχισεδεκ5κυριοσ εκ δεξιων σου συνεθλασεν εν ηµερα οργησ αυτου βασιλεισ6κρινει εν τοισ εθνεσιν 
πληρωσει πτωµατα συνθλασει κεφαλασ επι γησ πολλων7εκ χειµαρρου εν οδω πιεται δια τουτο υψωσει 
κεφαλην

Chapter 110
1αλληλουια εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ολη καρδια µου εν βουλη ευθειων και συναγωγη2µεγαλα τα εργα 
κυριου εξεζητηµενα εισ παντα τα θεληµατα αυτου3εξοµολογησισ και µεγαλοπρεπεια το εργον αυτου και η 
δικαιοσυνη αυτου µενει εισ τον αιωνα του αιωνοσ4µνειαν εποιησατο των θαυµασιων αυτου ελεηµων και 
οικτιρµων ο κυριοσ5τροφην εδωκεν τοισ φοβουµενοισ αυτον µνησθησεται εισ τον αιωνα διαθηκησ 
αυτου6ισχυν εργων αυτου ανηγγειλεν τω λαω αυτου του δουναι αυτοισ κληρονοµιαν εθνων7εργα χειρων 
αυτου αληθεια και κρισισ πισται πασαι αι εντολαι αυτου8εστηριγµεναι εισ τον αιωνα του αιωνοσ 
πεποιηµεναι εν αληθεια και ευθυτητι9λυτρωσιν απεστειλεν τω λαω αυτου ενετειλατο εισ τον αιωνα διαθηκην 
αυτου αγιον και φοβερον το ονοµα αυτου10αρχη σοφιασ φοβοσ κυριου συνεσισ αγαθη πασι τοισ ποιουσιν 
αυτην η αινεσισ αυτου µενει εισ τον αιωνα του αιωνοσ

Chapter 111
1αλληλουια µακαριοσ ανηρ ο φοβουµενοσ τον κυριον εν ταισ εντολαισ αυτου θελησει σφοδρα2δυνατον εν τη 
γη εσται το σπερµα αυτου γενεα ευθειων ευλογηθησεται3δοξα και πλουτοσ εν τω οικω αυτου και η 
δικαιοσυνη αυτου µενει εισ τον αιωνα του αιωνοσ4εξανετειλεν εν σκοτει φωσ τοισ ευθεσιν ελεηµων και 
οικτιρµων και δικαιοσ5χρηστοσ ανηρ ο οικτιρων και κιχρων οικονοµησει τουσ λογουσ αυτου εν κρισει6οτι 
εισ τον αιωνα ου σαλευθησεται εισ µνηµοσυνον αιωνιον εσται δικαιοσ7απο ακοησ πονηρασ ου φοβηθησεται 
ετοιµη η καρδια αυτου ελπιζειν επι κυριον8εστηρικται η καρδια αυτου ου µη φοβηθη εωσ ου επιδη επι τουσ 
εχθρουσ αυτου9εσκορπισεν εδωκεν τοισ πενησιν η δικαιοσυνη αυτου µενει εισ τον αιωνα του αιωνοσ το 
κερασ αυτου υψωθησεται εν δοξη10αµαρτωλοσ οψεται και οργισθησεται τουσ οδοντασ αυτου βρυξει και 
τακησεται επιθυµια αµαρτωλων απολειται

Chapter 112
1αλληλουια αινειτε παιδεσ κυριον αινειτε το ονοµα κυριου2ειη το ονοµα κυριου ευλογηµενον απο του νυν και 
εωσ του αιωνοσ3απο ανατολων ηλιου µεχρι δυσµων αινειτε το ονοµα κυριου4υψηλοσ επι παντα τα εθνη ο 
κυριοσ επι τουσ ουρανουσ η δοξα αυτου5τισ ωσ κυριοσ ο θεοσ ηµων ο εν υψηλοισ κατοικων6και τα ταπεινα 
εφορων εν τω ουρανω και εν τη γη7ο εγειρων απο γησ πτωχον και απο κοπριασ ανυψων πενητα8του καθισαι 
αυτον µετα αρχοντων µετα αρχοντων λαου αυτου9ο κατοικιζων στειραν εν οικω µητερα τεκνων 
ευφραινοµενην

Chapter 113
1αλληλουια εν εξοδω ισραηλ εξ αιγυπτου οικου ιακωβ εκ λαου βαρβαρου2εγενηθη ιουδαια αγιασµα αυτου 
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ισραηλ εξουσια αυτου3η θαλασσα ειδεν και εφυγεν ο ιορδανησ εστραφη εισ τα οπισω4τα ορη εσκιρτησαν 
ωσει κριοι και οι βουνοι ωσ αρνια προβατων5τι σοι εστιν θαλασσα οτι εφυγεσ και σοι ιορδανη οτι 
ανεχωρησασ εισ τα οπισω6τα ορη οτι εσκιρτησατε ωσει κριοι και οι βουνοι ωσ αρνια προβατων7απο 
προσωπου κυριου εσαλευθη η γη απο προσωπου του θεου ιακωβ8του στρεψαντοσ την πετραν εισ λιµνασ 
υδατων και την ακροτοµον εισ πηγασ υδατων9µη ηµιν κυριε µη ηµιν αλλ′ η τω ονοµατι σου δοσ δοξαν επι τω 
ελεει σου και τη αληθεια σου10µηποτε ειπωσιν τα εθνη που εστιν ο θεοσ αυτων11ο δε θεοσ ηµων εν τω ουρανω 
ανω εν τοισ ουρανοισ και εν τη γη παντα οσα ηθελησεν εποιησεν12τα ειδωλα των εθνων αργυριον και χρυσιον 
εργα χειρων ανθρωπων13στοµα εχουσιν και ου λαλησουσιν οφθαλµουσ εχουσιν και ουκ οψονται14ωτα 
εχουσιν και ουκ ακουσονται ρινασ εχουσιν και ουκ οσφρανθησονται15χειρασ εχουσιν και ου ψηλαφησουσιν 
ποδασ εχουσιν και ου περιπατησουσιν ου φωνησουσιν εν τω λαρυγγι αυτων16οµοιοι αυτοισ γενοιντο οι 
ποιουντεσ αυτα και παντεσ οι πεποιθοτεσ επ′ αυτοισ17οικοσ ισραηλ ηλπισεν επι κυριον βοηθοσ αυτων και 
υπερασπιστησ αυτων εστιν18οικοσ ααρων ηλπισεν επι κυριον βοηθοσ αυτων και υπερασπιστησ αυτων 
εστιν19οι φοβουµενοι τον κυριον ηλπισαν επι κυριον βοηθοσ αυτων και υπερασπιστησ αυτων εστιν20κυριοσ 
εµνησθη ηµων και ευλογησεν ηµασ ευλογησεν τον οικον ισραηλ ευλογησεν τον οικον ααρων21ευλογησεν 
τουσ φοβουµενουσ τον κυριον τουσ µικρουσ µετα των µεγαλων22προσθειη κυριοσ εφ′ υµασ εφ′ υµασ και επι 
τουσ υιουσ υµων23ευλογηµενοι υµεισ τω κυριω τω ποιησαντι τον ουρανον και την γην24ο ουρανοσ του 
ουρανου τω κυριω την δε γην εδωκεν τοισ υιοισ των ανθρωπων25ουχ οι νεκροι αινεσουσιν σε κυριε ουδε 
παντεσ οι καταβαινοντεσ εισ αδου26αλλ′ ηµεισ οι ζωντεσ ευλογησοµεν τον κυριον απο του νυν και εωσ του 
αιωνοσ

Chapter 114
1αλληλουια ηγαπησα οτι εισακουσεται κυριοσ τησ φωνησ τησ δεησεωσ µου2οτι εκλινεν το ουσ αυτου εµοι 
και εν ταισ ηµεραισ µου επικαλεσοµαι3περιεσχον µε ωδινεσ θανατου κινδυνοι αδου ευροσαν µε θλιψιν και 
οδυνην ευρον4και το ονοµα κυριου επεκαλεσαµην ω κυριε ρυσαι την ψυχην µου5ελεηµων ο κυριοσ και 
δικαιοσ και ο θεοσ ηµων ελεα6φυλασσων τα νηπια ο κυριοσ εταπεινωθην και εσωσεν µε7επιστρεψον η ψυχη 
µου εισ την αναπαυσιν σου οτι κυριοσ ευηργετησεν σε8οτι εξειλατο την ψυχην µου εκ θανατου τουσ 
οφθαλµουσ µου απο δακρυων και τουσ ποδασ µου απο ολισθηµατοσ9ευαρεστησω εναντιον κυριου εν χωρα 
ζωντων

Chapter 115
1αλληλουια επιστευσα διο ελαλησα εγω δε εταπεινωθην σφοδρα2εγω ειπα εν τη εκστασει µου πασ ανθρωποσ 
ψευστησ3τι ανταποδωσω τω κυριω περι παντων ων ανταπεδωκεν µοι4ποτηριον σωτηριου ληµψοµαι και το 
ονοµα κυριου επικαλεσοµαι6τιµιοσ εναντιον κυριου ο θανατοσ των οσιων αυτου7ω κυριε εγω δουλοσ σοσ εγω 
δουλοσ σοσ και υιοσ τησ παιδισκησ σου διερρηξασ τουσ δεσµουσ µου8σοι θυσω θυσιαν αινεσεωσ9τασ ευχασ 
µου τω κυριω αποδωσω εναντιον παντοσ του λαου αυτου10εν αυλαισ οικου κυριου εν µεσω σου ιερουσαληµ

Chapter 116
1αλληλουια αινειτε τον κυριον παντα τα εθνη επαινεσατε αυτον παντεσ οι λαοι2οτι εκραταιωθη το ελεοσ 
αυτου εφ′ ηµασ και η αληθεια του κυριου µενει εισ τον αιωνα

Chapter 117
1αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω οτι αγαθοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου2ειπατω δη οικοσ ισραηλ 
οτι αγαθοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου3ειπατω δη οικοσ ααρων οτι αγαθοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ 
αυτου4ειπατωσαν δη παντεσ οι φοβουµενοι τον κυριον οτι αγαθοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου5εν θλιψει 
επεκαλεσαµην τον κυριον και επηκουσεν µου εισ πλατυσµον6κυριοσ εµοι βοηθοσ ου φοβηθησοµαι τι ποιησει 
µοι ανθρωποσ7κυριοσ εµοι βοηθοσ καγω εποψοµαι τουσ εχθρουσ µου8αγαθον πεποιθεναι επι κυριον η 
πεποιθεναι επ′ ανθρωπον9αγαθον ελπιζειν επι κυριον η ελπιζειν επ′ αρχοντασ10παντα τα εθνη εκυκλωσαν µε 
και τω ονοµατι κυριου ηµυναµην αυτουσ11κυκλωσαντεσ εκυκλωσαν µε και τω ονοµατι κυριου ηµυναµην 
αυτουσ12εκυκλωσαν µε ωσει µελισσαι κηριον και εξεκαυθησαν ωσει πυρ εν ακανθαισ και τω ονοµατι κυριου 
ηµυναµην αυτουσ13ωσθεισ ανετραπην του πεσειν και ο κυριοσ αντελαβετο µου14ισχυσ µου και υµνησισ µου 
ο κυριοσ και εγενετο µοι εισ σωτηριαν15φωνη αγαλλιασεωσ και σωτηριασ εν σκηναισ δικαιων δεξια κυριου 
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εποιησεν δυναµιν16δεξια κυριου υψωσεν µε δεξια κυριου εποιησεν δυναµιν17ουκ αποθανουµαι αλλα ζησοµαι 
και εκδιηγησοµαι τα εργα κυριου18παιδευων επαιδευσεν µε ο κυριοσ και τω θανατω ου παρεδωκεν 
µε19ανοιξατε µοι πυλασ δικαιοσυνησ εισελθων εν αυταισ εξοµολογησοµαι τω κυριω20αυτη η πυλη του 
κυριου δικαιοι εισελευσονται εν αυτη21εξοµολογησοµαι σοι οτι επηκουσασ µου και εγενου µοι εισ 
σωτηριαν22λιθον ον απεδοκιµασαν οι οικοδοµουντεσ ουτοσ εγενηθη εισ κεφαλην γωνιασ23παρα κυριου 
εγενετο αυτη και εστιν θαυµαστη εν οφθαλµοισ ηµων24αυτη η ηµερα ην εποιησεν ο κυριοσ αγαλλιασωµεθα 
και ευφρανθωµεν εν αυτη25ω κυριε σωσον δη ω κυριε ευοδωσον δη26ευλογηµενοσ ο ερχοµενοσ εν ονοµατι 
κυριου ευλογηκαµεν υµασ εξ οικου κυριου27θεοσ κυριοσ και επεφανεν ηµιν συστησασθε εορτην εν τοισ 
πυκαζουσιν εωσ των κερατων του θυσιαστηριου28θεοσ µου ει συ και εξοµολογησοµαι σοι θεοσ µου ει συ και 
υψωσω σε εξοµολογησοµαι σοι οτι επηκουσασ µου και εγενου µοι εισ σωτηριαν29εξοµολογεισθε τω κυριω οτι 
αγαθοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου

Chapter 118
1αλληλουια α# αλφ µακαριοι οι αµωµοι εν οδω οι πορευοµενοι εν νοµω κυριου2µακαριοι οι εξερευνωντεσ τα 
µαρτυρια αυτου εν ολη καρδια εκζητησουσιν αυτον3ου γαρ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν εν ταισ οδοισ αυτου 
επορευθησαν4συ ενετειλω τασ εντολασ σου φυλαξασθαι σφοδρα5οφελον κατευθυνθειησαν αι οδοι µου του 
φυλαξασθαι τα δικαιωµατα σου6τοτε ου µη επαισχυνθω εν τω µε επιβλεπειν επι πασασ τασ εντολασ 
σου7εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ευθυτητι καρδιασ εν τω µεµαθηκεναι µε τα κριµατα τησ δικαιοσυνησ 
σου8τα δικαιωµατα σου φυλαξω µη µε εγκαταλιπησ εωσ σφοδρα9β# βηθ εν τινι κατορθωσει ο νεωτεροσ την 
οδον αυτου εν τω φυλασσεσθαι τουσ λογουσ σου10εν ολη καρδια µου εξεζητησα σε µη απωση µε απο των 
εντολων σου11εν τη καρδια µου εκρυψα τα λογια σου οπωσ αν µη αµαρτω σοι12ευλογητοσ ει κυριε διδαξον µε 
τα δικαιωµατα σου13εν τοισ χειλεσιν µου εξηγγειλα παντα τα κριµατα του στοµατοσ σου14εν τη οδω των 
µαρτυριων σου ετερφθην ωσ επι παντι πλουτω15εν ταισ εντολαισ σου αδολεσχησω και κατανοησω τασ οδουσ 
σου16εν τοισ δικαιωµασιν σου µελετησω ουκ επιλησοµαι των λογων σου17γ# γιµαλ ανταποδοσ τω δουλω σου 
ζησοµαι και φυλαξω τουσ λογουσ σου18αποκαλυψον τουσ οφθαλµουσ µου και κατανοησω τα θαυµασια σου 
εκ του νοµου σου19παροικοσ εγω ειµι εν τη γη µη αποκρυψησ απ′ εµου τασ εντολασ σου20επεποθησεν η ψυχη 
µου του επιθυµησαι τα κριµατα σου εν παντι καιρω21επετιµησασ υπερηφανοισ επικαταρατοι οι εκκλινοντεσ 
απο των εντολων σου22περιελε απ′ εµου ονειδοσ και εξουδενωσιν οτι τα µαρτυρια σου εξεζητησα23και γαρ 
εκαθισαν αρχοντεσ και κατ′ εµου κατελαλουν ο δε δουλοσ σου ηδολεσχει εν τοισ δικαιωµασιν σου24και γαρ 
τα µαρτυρια σου µελετη µου εστιν και αι συµβουλιαι µου τα δικαιωµατα σου25δ# δελθ εκολληθη τω εδαφει η 
ψυχη µου ζησον µε κατα τον λογον σου26τασ οδουσ µου εξηγγειλα και επηκουσασ µου διδαξον µε τα 
δικαιωµατα σου27οδον δικαιωµατων σου συνετισον µε και αδολεσχησω εν τοισ θαυµασιοισ σου28εσταξεν η 
ψυχη µου απο ακηδιασ βεβαιωσον µε εν τοισ λογοισ σου29οδον αδικιασ αποστησον απ′ εµου και τω νοµω σου 
ελεησον µε30οδον αληθειασ ηρετισαµην τα κριµατα σου ουκ επελαθοµην31εκολληθην τοισ µαρτυριοισ σου 
κυριε µη µε καταισχυνησ32οδον εντολων σου εδραµον οταν επλατυνασ την καρδιαν µου33ε# η νοµοθετησον 
µε κυριε την οδον των δικαιωµατων σου και εκζητησω αυτην δια παντοσ34συνετισον µε και εξερευνησω τον 
νοµον σου και φυλαξω αυτον εν ολη καρδια µου35οδηγησον µε εν τριβω των εντολων σου οτι αυτην 
ηθελησα36κλινον την καρδιαν µου εισ τα µαρτυρια σου και µη εισ πλεονεξιαν37αποστρεψον τουσ οφθαλµουσ 
µου του µη ιδειν µαταιοτητα εν τη οδω σου ζησον µε38στησον τω δουλω σου το λογιον σου εισ τον φοβον 
σου39περιελε τον ονειδισµον µου ον υπωπτευσα τα γαρ κριµατα σου χρηστα40ιδου επεθυµησα τασ εντολασ 
σου εν τη δικαιοσυνη σου ζησον µε41ϖ# ουαυ και ελθοι επ′ εµε το ελεοσ σου κυριε το σωτηριον σου κατα το 
λογιον σου42και αποκριθησοµαι τοισ ονειδιζουσι µε λογον οτι ηλπισα επι τουσ λογουσ σου43και µη περιελησ 
εκ του στοµατοσ µου λογον αληθειασ εωσ σφοδρα οτι επι τα κριµατα σου επηλπισα44και φυλαξω τον νοµον 
σου δια παντοσ εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνοσ45και επορευοµην εν πλατυσµω οτι τασ εντολασ 
σου εξεζητησα46και ελαλουν εν τοισ µαρτυριοισ σου εναντιον βασιλεων και ουκ ησχυνοµην47και εµελετων 
εν ταισ εντολαισ σου αισ ηγαπησα σφοδρα48και ηρα τασ χειρασ µου προσ τασ εντολασ σου ασ ηγαπησα και 
ηδολεσχουν εν τοισ δικαιωµασιν σου49ζ# ζαι µνησθητι τον λογον σου τω δουλω σου ω επηλπισασ µε50αυτη µε 
παρεκαλεσεν εν τη ταπεινωσει µου οτι το λογιον σου εζησεν µε51υπερηφανοι παρηνοµουν εωσ σφοδρα απο δε 
του νοµου σου ουκ εξεκλινα52εµνησθην των κριµατων σου απ′ αιωνοσ κυριε και παρεκληθην53αθυµια 
κατεσχεν µε απο αµαρτωλων των εγκαταλιµπανοντων τον νοµον σου54ψαλτα ησαν µοι τα δικαιωµατα σου εν 
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τοπω παροικιασ µου55εµνησθην εν νυκτι του ονοµατοσ σου κυριε και εφυλαξα τον νοµον σου56αυτη εγενηθη 
µοι οτι τα δικαιωµατα σου εξεζητησα57η# ηθ µερισ µου κυριε ειπα φυλαξασθαι τον νοµον σου58εδεηθην του 
προσωπου σου εν ολη καρδια µου ελεησον µε κατα το λογιον σου59διελογισαµην τασ οδουσ σου και 
επεστρεψα τουσ ποδασ µου εισ τα µαρτυρια σου60ητοιµασθην και ουκ εταραχθην του φυλαξασθαι τασ 
εντολασ σου61σχοινια αµαρτωλων περιεπλακησαν µοι και του νοµου σου ουκ επελαθοµην62µεσονυκτιον 
εξηγειροµην του εξοµολογεισθαι σοι επι τα κριµατα τησ δικαιοσυνησ σου63µετοχοσ εγω ειµι παντων των 
φοβουµενων σε και των φυλασσοντων τασ εντολασ σου64του ελεουσ σου κυριε πληρησ η γη τα δικαιωµατα 
σου διδαξον µε65θ# τηθ χρηστοτητα εποιησασ µετα του δουλου σου κυριε κατα τον λογον σου66χρηστοτητα 
και παιδειαν και γνωσιν διδαξον µε οτι ταισ εντολαισ σου επιστευσα67προ του µε ταπεινωθηναι εγω 
επληµµελησα δια τουτο το λογιον σου εφυλαξα68χρηστοσ ει συ κυριε και εν τη χρηστοτητι σου διδαξον µε τα 
δικαιωµατα σου69επληθυνθη επ′ εµε αδικια υπερηφανων εγω δε εν ολη καρδια µου εξερευνησω τασ εντολασ 
σου70ετυρωθη ωσ γαλα η καρδια αυτων εγω δε τον νοµον σου εµελετησα71αγαθον µοι οτι εταπεινωσασ µε 
οπωσ αν µαθω τα δικαιωµατα σου72αγαθον µοι ο νοµοσ του στοµατοσ σου υπερ χιλιαδασ χρυσιου και 
αργυριου73ι# ιωθ αι χειρεσ σου εποιησαν µε και επλασαν µε συνετισον µε και µαθησοµαι τασ εντολασ 
σου74οι φοβουµενοι σε οψονται µε και ευφρανθησονται οτι εισ τουσ λογουσ σου επηλπισα75εγνων κυριε οτι 
δικαιοσυνη τα κριµατα σου και αληθεια εταπεινωσασ µε76γενηθητω δη το ελεοσ σου του παρακαλεσαι µε 
κατα το λογιον σου τω δουλω σου77ελθετωσαν µοι οι οικτιρµοι σου και ζησοµαι οτι ο νοµοσ σου µελετη µου 
εστιν78αισχυνθητωσαν υπερηφανοι οτι αδικωσ ηνοµησαν εισ εµε εγω δε αδολεσχησω εν ταισ εντολαισ 
σου79επιστρεψατωσαν µοι οι φοβουµενοι σε και οι γινωσκοντεσ τα µαρτυρια σου80γενηθητω η καρδια µου 
αµωµοσ εν τοισ δικαιωµασιν σου οπωσ αν µη αισχυνθω81ια# χαφ εκλειπει εισ το σωτηριον σου η ψυχη µου 
και εισ τον λογον σου επηλπισα82εξελιπον οι οφθαλµοι µου εισ το λογιον σου λεγοντεσ ποτε παρακαλεσεισ 
µε83οτι εγενηθην ωσ ασκοσ εν παχνη τα δικαιωµατα σου ουκ επελαθοµην84ποσαι εισιν αι ηµεραι του δουλου 
σου ποτε ποιησεισ µοι εκ των καταδιωκοντων µε κρισιν85διηγησαντο µοι παρανοµοι αδολεσχιασ αλλ′ ουχ ωσ 
ο νοµοσ σου κυριε86πασαι αι εντολαι σου αληθεια αδικωσ κατεδιωξαν µε βοηθησον µοι87παρα βραχυ 
συνετελεσαν µε εν τη γη εγω δε ουκ εγκατελιπον τασ εντολασ σου88κατα το ελεοσ σου ζησον µε και φυλαξω 
τα µαρτυρια του στοµατοσ σου89ιβ# λαβδ εισ τον αιωνα κυριε ο λογοσ σου διαµενει εν τω ουρανω90εισ γενεαν 
και γενεαν η αληθεια σου εθεµελιωσασ την γην και διαµενει91τη διαταξει σου διαµενει η ηµερα οτι τα 
συµπαντα δουλα σα92ει µη οτι ο νοµοσ σου µελετη µου εστιν τοτε αν απωλοµην εν τη ταπεινωσει µου93εισ τον 
αιωνα ου µη επιλαθωµαι των δικαιωµατων σου οτι εν αυτοισ εζησασ µε κυριε94σοσ ειµι εγω σωσον µε οτι τα 
δικαιωµατα σου εξεζητησα95εµε υπεµειναν αµαρτωλοι του απολεσαι µε τα µαρτυρια σου συνηκα96πασησ 
συντελειασ ειδον περασ πλατεια η εντολη σου σφοδρα97ιγ# µηµ ωσ ηγαπησα τον νοµον σου κυριε ολην την 
ηµεραν µελετη µου εστιν98υπερ τουσ εχθρουσ µου εσοφισασ µε την εντολην σου οτι εισ τον αιωνα µοι 
εστιν99υπερ παντασ τουσ διδασκοντασ µε συνηκα οτι τα µαρτυρια σου µελετη µου εστιν100υπερ 
πρεσβυτερουσ συνηκα οτι τασ εντολασ σου εξεζητησα101εκ πασησ οδου πονηρασ εκωλυσα τουσ ποδασ µου 
οπωσ αν φυλαξω τουσ λογουσ σου102απο των κριµατων σου ουκ εξεκλινα οτι συ ενοµοθετησασ µοι103ωσ 
γλυκεα τω λαρυγγι µου τα λογια σου υπερ µελι και κηριον τω στοµατι µου104απο των εντολων σου συνηκα δια 
τουτο εµισησα πασαν οδον αδικιασ οτι συ ενοµοθετησασ µοι105ιδ# νουν λυχνοσ τοισ ποσιν µου ο λογοσ σου 
και φωσ ταισ τριβοισ µου106οµωµοκα και εστησα του φυλαξασθαι τα κριµατα τησ δικαιοσυνησ 
σου107εταπεινωθην εωσ σφοδρα κυριε ζησον µε κατα τον λογον σου108τα εκουσια του στοµατοσ µου 
ευδοκησον δη κυριε και τα κριµατα σου διδαξον µε109η ψυχη µου εν ταισ χερσιν µου δια παντοσ και του 
νοµου σου ουκ επελαθοµην110εθεντο αµαρτωλοι παγιδα µοι και εκ των εντολων σου ουκ 
επλανηθην111εκληρονοµησα τα µαρτυρια σου εισ τον αιωνα οτι αγαλλιαµα τησ καρδιασ µου εισιν112εκλινα 
την καρδιαν µου του ποιησαι τα δικαιωµατα σου εισ τον αιωνα δι′ ανταµειψιν113ιε# σαµχ παρανοµουσ 
εµισησα και τον νοµον σου ηγαπησα114βοηθοσ µου και αντιληµπτωρ µου ει συ εισ τον λογον σου 
επηλπισα115εκκλινατε απ′ εµου πονηρευοµενοι και εξερευνησω τασ εντολασ του θεου µου116αντιλαβου µου 
κατα το λογιον σου και ζησοµαι και µη καταισχυνησ µε απο τησ προσδοκιασ µου117βοηθησον µοι και 
σωθησοµαι και µελετησω εν τοισ δικαιωµασιν σου δια παντοσ118εξουδενωσασ παντασ τουσ αποστατουντασ 
απο των δικαιωµατων σου οτι αδικον το ενθυµηµα αυτων119παραβαινοντασ ελογισαµην παντασ τουσ 
αµαρτωλουσ τησ γησ δια τουτο ηγαπησα τα µαρτυρια σου δια παντοσ120καθηλωσον εκ του φοβου σου τασ 
σαρκασ µου απο γαρ των κριµατων σου εφοβηθην121ιϖ# αιν εποιησα κριµα και δικαιοσυνην µη παραδωσ µε 
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τοισ αδικουσιν µε122εκδεξαι τον δουλον σου εισ αγαθον µη συκοφαντησατωσαν µε υπερηφανοι123οι οφθαλµοι 
µου εξελιπον εισ το σωτηριον σου και εισ το λογιον τησ δικαιοσυνησ σου124ποιησον µετα του δουλου σου 
κατα το ελεοσ σου και τα δικαιωµατα σου διδαξον µε125δουλοσ σου ειµι εγω συνετισον µε και γνωσοµαι τα 
µαρτυρια σου126καιροσ του ποιησαι τω κυριω διεσκεδασαν τον νοµον σου127δια τουτο ηγαπησα τασ εντολασ 
σου υπερ χρυσιον και τοπαζιον128δια τουτο προσ πασασ τασ εντολασ σου κατωρθουµην πασαν οδον αδικον 
εµισησα129ιζ# φη θαυµαστα τα µαρτυρια σου δια τουτο εξηρευνησεν αυτα η ψυχη µου130η δηλωσισ των 
λογων σου φωτιει και συνετιει νηπιουσ131το στοµα µου ηνοιξα και ειλκυσα πνευµα οτι τασ εντολασ σου 
επεποθουν132επιβλεψον επ′ εµε και ελεησον µε κατα το κριµα των αγαπωντων το ονοµα σου133τα διαβηµατα 
µου κατευθυνον κατα το λογιον σου και µη κατακυριευσατω µου πασα ανοµια134λυτρωσαι µε απο 
συκοφαντιασ ανθρωπων και φυλαξω τασ εντολασ σου135το προσωπον σου επιφανον επι τον δουλον σου και 
διδαξον µε τα δικαιωµατα σου136διεξοδουσ υδατων κατεβησαν οι οφθαλµοι µου επει ουκ εφυλαξαν τον νοµον 
σου137ιη# σαδη δικαιοσ ει κυριε και ευθησ η κρισισ σου138ενετειλω δικαιοσυνην τα µαρτυρια σου και 
αληθειαν σφοδρα139εξετηξεν µε ο ζηλοσ του οικου σου οτι επελαθοντο των λογων σου οι εχθροι 
µου140πεπυρωµενον το λογιον σου σφοδρα και ο δουλοσ σου ηγαπησεν αυτο141νεωτεροσ ειµι εγω και 
εξουδενωµενοσ τα δικαιωµατα σου ουκ επελαθοµην142η δικαιοσυνη σου δικαιοσυνη εισ τον αιωνα και ο 
νοµοσ σου αληθεια143θλιψισ και αναγκη ευροσαν µε αι εντολαι σου µελετη µου144δικαιοσυνη τα µαρτυρια 
σου εισ τον αιωνα συνετισον µε και ζησοµαι145ιθ# κωφ εκεκραξα εν ολη καρδια µου επακουσον µου κυριε τα 
δικαιωµατα σου εκζητησω146εκεκραξα σε σωσον µε και φυλαξω τα µαρτυρια σου147προεφθασα εν αωρια και 
εκεκραξα εισ τουσ λογουσ σου επηλπισα148προεφθασαν οι οφθαλµοι µου προσ ορθρον του µελεταν τα λογια 
σου149τησ φωνησ µου ακουσον κυριε κατα το ελεοσ σου κατα το κριµα σου ζησον µε150προσηγγισαν οι 
καταδιωκοντεσ µε ανοµια απο δε του νοµου σου εµακρυνθησαν151εγγυσ ει συ κυριε και πασαι αι εντολαι σου 
αληθεια152κατ′ αρχασ εγνων εκ των µαρτυριων σου οτι εισ τον αιωνα εθεµελιωσασ αυτα153κ# ρησ ιδε την 
ταπεινωσιν µου και εξελου µε οτι τον νοµον σου ουκ επελαθοµην154κρινον την κρισιν µου και λυτρωσαι µε 
δια τον λογον σου ζησον µε155µακραν απο αµαρτωλων σωτηρια οτι τα δικαιωµατα σου ουκ εξεζητησαν156οι 
οικτιρµοι σου πολλοι κυριε κατα το κριµα σου ζησον µε157πολλοι οι εκδιωκοντεσ µε και εκθλιβοντεσ µε εκ 
των µαρτυριων σου ουκ εξεκλινα158ειδον ασυνθετουντασ και εξετηκοµην οτι τα λογια σου ουκ 
εφυλαξαντο159ιδε οτι τασ εντολασ σου ηγαπησα κυριε εν τω ελεει σου ζησον µε160αρχη των λογων σου 
αληθεια και εισ τον αιωνα παντα τα κριµατα τησ δικαιοσυνησ σου161κα# σεν αρχοντεσ κατεδιωξαν µε 
δωρεαν και απο των λογων σου εδειλιασεν η καρδια µου162αγαλλιασοµαι εγω επι τα λογια σου ωσ ο ευρισκων 
σκυλα πολλα163αδικιαν εµισησα και εβδελυξαµην τον δε νοµον σου ηγαπησα164επτακισ τησ ηµερασ ηνεσα 
σοι επι τα κριµατα τησ δικαιοσυνησ σου165ειρηνη πολλη τοισ αγαπωσιν τον νοµον σου και ουκ εστιν αυτοισ 
σκανδαλον166προσεδοκων το σωτηριον σου κυριε και τασ εντολασ σου ηγαπησα167εφυλαξεν η ψυχη µου τα 
µαρτυρια σου και ηγαπησεν αυτα σφοδρα168εφυλαξα τασ εντολασ σου και τα µαρτυρια σου οτι πασαι αι οδοι 
µου εναντιον σου κυριε169κβ# θαυ εγγισατω η δεησισ µου ενωπιον σου κυριε κατα το λογιον σου συνετισον 
µε170εισελθοι το αξιωµα µου ενωπιον σου κατα το λογιον σου ρυσαι µε171εξερευξαιντο τα χειλη µου υµνον 
οταν διδαξησ µε τα δικαιωµατα σου172φθεγξαιτο η γλωσσα µου το λογιον σου οτι πασαι αι εντολαι σου 
δικαιοσυνη173γενεσθω η χειρ σου του σωσαι µε οτι τασ εντολασ σου ηρετισαµην174επεποθησα το σωτηριον 
σου κυριε και ο νοµοσ σου µελετη µου εστιν175ζησεται η ψυχη µου και αινεσει σε και τα κριµατα σου 
βοηθησει µοι176επλανηθην ωσ προβατον απολωλοσ ζητησον τον δουλον σου οτι τασ εντολασ σου ουκ 
επελαθοµην

Chapter 119
1ωδη των αναβαθµων προσ κυριον εν τω θλιβεσθαι µε εκεκραξα και εισηκουσεν µου2κυριε ρυσαι την ψυχην 
µου απο χειλεων αδικων και απο γλωσσησ δολιασ3τι δοθειη σοι και τι προστεθειη σοι προσ γλωσσαν 
δολιαν4τα βελη του δυνατου ηκονηµενα συν τοισ ανθραξιν τοισ ερηµικοισ5οιµµοι οτι η παροικια µου 
εµακρυνθη κατεσκηνωσα µετα των σκηνωµατων κηδαρ6πολλα παρωκησεν η ψυχη µου7µετα των µισουντων 
την ειρηνην ηµην ειρηνικοσ οταν ελαλουν αυτοισ επολεµουν µε δωρεαν

Chapter 120
1ωδη των αναβαθµων ηρα τουσ οφθαλµουσ µου εισ τα ορη ποθεν ηξει η βοηθεια µου2η βοηθεια µου παρα 
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κυριου του ποιησαντοσ τον ουρανον και την γην3µη δωσ εισ σαλον τον ποδα σου µηδε νυσταξη ο φυλασσων 
σε4ιδου ου νυσταξει ουδε υπνωσει ο φυλασσων τον ισραηλ5κυριοσ φυλαξει σε κυριοσ σκεπη σου επι χειρα 
δεξιαν σου6ηµερασ ο ηλιοσ ου συγκαυσει σε ουδε η σεληνη την νυκτα7κυριοσ φυλαξει σε απο παντοσ κακου 
φυλαξει την ψυχην σου8κυριοσ φυλαξει την εισοδον σου και την εξοδον σου απο του νυν και εωσ του αιωνοσ

Chapter 121
1ωδη των αναβαθµων ευφρανθην επι τοισ ειρηκοσιν µοι εισ οικον κυριου πορευσοµεθα2εστωτεσ ησαν οι 
ποδεσ ηµων εν ταισ αυλαισ σου ιερουσαληµ3ιερουσαληµ οικοδοµουµενη ωσ πολισ ησ η µετοχη αυτησ επι το 
αυτο4εκει γαρ ανεβησαν αι φυλαι φυλαι κυριου µαρτυριον τω ισραηλ του εξοµολογησασθαι τω ονοµατι 
κυριου5οτι εκει εκαθισαν θρονοι εισ κρισιν θρονοι επι οικον δαυιδ6ερωτησατε δη τα εισ ειρηνην την 
ιερουσαληµ και ευθηνια τοισ αγαπωσιν σε7γενεσθω δη ειρηνη εν τη δυναµει σου και ευθηνια εν ταισ 
πυργοβαρεσιν σου8ενεκα των αδελφων µου και των πλησιον µου ελαλουν δη ειρηνην περι σου9ενεκα του 
οικου κυριου του θεου ηµων εξεζητησα αγαθα σοι

Chapter 122
1ωδη των αναβαθµων προσ σε ηρα τουσ οφθαλµουσ µου τον κατοικουντα εν τω ουρανω2ιδου ωσ οφθαλµοι 
δουλων εισ χειρασ των κυριων αυτων ωσ οφθαλµοι παιδισκησ εισ χειρασ τησ κυριασ αυτησ ουτωσ οι 
οφθαλµοι ηµων προσ κυριον τον θεον ηµων εωσ ου οικτιρησαι ηµασ3ελεησον ηµασ κυριε ελεησον ηµασ οτι 
επι πολυ επλησθηµεν εξουδενωσεωσ4επι πλειον επλησθη η ψυχη ηµων το ονειδοσ τοισ ευθηνουσιν και η 
εξουδενωσισ τοισ υπερηφανοισ

Chapter 123
1ωδη των αναβαθµων ει µη οτι κυριοσ ην εν ηµιν ειπατω δη ισραηλ2ει µη οτι κυριοσ ην εν ηµιν εν τω 
επαναστηναι ανθρωπουσ εφ′ ηµασ3αρα ζωντασ αν κατεπιον ηµασ εν τω οργισθηναι τον θυµον αυτων εφ′ 
ηµασ4αρα το υδωρ κατεποντισεν ηµασ χειµαρρον διηλθεν η ψυχη ηµων5αρα διηλθεν η ψυχη ηµων το υδωρ το 
ανυποστατον6ευλογητοσ κυριοσ οσ ουκ εδωκεν ηµασ εισ θηραν τοισ οδουσιν αυτων7η ψυχη ηµων ωσ 
στρουθιον ερρυσθη εκ τησ παγιδοσ των θηρευοντων η παγισ συνετριβη και ηµεισ ερρυσθηµεν8η βοηθεια 
ηµων εν ονοµατι κυριου του ποιησαντοσ τον ουρανον και την γην

Chapter 124
1ωδη των αναβαθµων οι πεποιθοτεσ επι κυριον ωσ οροσ σιων ου σαλευθησεται εισ τον αιωνα ο κατοικων 
ιερουσαληµ2ορη κυκλω αυτησ και κυριοσ κυκλω του λαου αυτου απο του νυν και εωσ του αιωνοσ3οτι ουκ 
αφησει την ραβδον των αµαρτωλων επι τον κληρον των δικαιων οπωσ αν µη εκτεινωσιν οι δικαιοι εν ανοµια 
χειρασ αυτων4αγαθυνον κυριε τοισ αγαθοισ και τοισ ευθεσι τη καρδια5τουσ δε εκκλινοντασ εισ τασ 
στραγγαλιασ απαξει κυριοσ µετα των εργαζοµενων την ανοµιαν ειρηνη επι τον ισραηλ

Chapter 125
1ωδη των αναβαθµων εν τω επιστρεψαι κυριον την αιχµαλωσιαν σιων εγενηθηµεν ωσ παρακεκληµενοι2τοτε 
επλησθη χαρασ το στοµα ηµων και η γλωσσα ηµων αγαλλιασεωσ τοτε ερουσιν εν τοισ εθνεσιν εµεγαλυνεν 
κυριοσ του ποιησαι µετ′ αυτων3εµεγαλυνεν κυριοσ του ποιησαι µεθ′ ηµων εγενηθηµεν 
ευφραινοµενοι4επιστρεψον κυριε την αιχµαλωσιαν ηµων ωσ χειµαρρουσ εν τω νοτω5οι σπειροντεσ εν 
δακρυσιν εν αγαλλιασει θεριουσιν6πορευοµενοι επορευοντο και εκλαιον αιροντεσ τα σπερµατα αυτων 
ερχοµενοι δε ηξουσιν εν αγαλλιασει αιροντεσ τα δραγµατα αυτων

Chapter 126
1ωδη των αναβαθµων τω σαλωµων εαν µη κυριοσ οικοδοµηση οικον εισ µατην εκοπιασαν οι οικοδοµουντεσ 
αυτον εαν µη κυριοσ φυλαξη πολιν εισ µατην ηγρυπνησεν ο φυλασσων2εισ µατην υµιν εστιν του ορθριζειν 
εγειρεσθαι µετα το καθησθαι οι εσθοντεσ αρτον οδυνησ οταν δω τοισ αγαπητοισ αυτου υπνον3ιδου η 
κληρονοµια κυριου υιοι ο µισθοσ του καρπου τησ γαστροσ4ωσει βελη εν χειρι δυνατου ουτωσ οι υιοι των 
εκτετιναγµενων5µακαριοσ ανθρωποσ οσ πληρωσει την επιθυµιαν αυτου εξ αυτων ου καταισχυνθησονται 
οταν λαλωσι τοισ εχθροισ αυτων εν πυλη
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Chapter 127
1ωδη των αναβαθµων µακαριοι παντεσ οι φοβουµενοι τον κυριον οι πορευοµενοι εν ταισ οδοισ αυτου2τουσ 
πονουσ των καρπων σου φαγεσαι µακαριοσ ει και καλωσ σοι εσται3η γυνη σου ωσ αµπελοσ ευθηνουσα εν 
τοισ κλιτεσι τησ οικιασ σου οι υιοι σου ωσ νεοφυτα ελαιων κυκλω τησ τραπεζησ σου4ιδου ουτωσ 
ευλογηθησεται ανθρωποσ ο φοβουµενοσ τον κυριον5ευλογησαι σε κυριοσ εκ σιων και ιδοισ τα αγαθα 
ιερουσαληµ πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ σου6και ιδοισ υιουσ των υιων σου ειρηνη επι τον ισραηλ

Chapter 128
1ωδη των αναβαθµων πλεονακισ επολεµησαν µε εκ νεοτητοσ µου ειπατω δη ισραηλ2πλεονακισ επολεµησαν 
µε εκ νεοτητοσ µου και γαρ ουκ ηδυνηθησαν µοι3επι του νωτου µου ετεκταινον οι αµαρτωλοι εµακρυναν την 
ανοµιαν αυτων4κυριοσ δικαιοσ συνεκοψεν αυχενασ αµαρτωλων5αισχυνθητωσαν και αποστραφητωσαν εισ 
τα οπισω παντεσ οι µισουντεσ σιων6γενηθητωσαν ωσ χορτοσ δωµατων οσ προ του εκσπασθηναι εξηρανθη7ου 
ουκ επληρωσεν την χειρα αυτου ο θεριζων και τον κολπον αυτου ο τα δραγµατα συλλεγων8και ουκ ειπαν οι 
παραγοντεσ ευλογια κυριου εφ′ υµασ ευλογηκαµεν υµασ εν ονοµατι κυριου

Chapter 129
1ωδη των αναβαθµων εκ βαθεων εκεκραξα σε κυριε2κυριε εισακουσον τησ φωνησ µου γενηθητω τα ωτα σου 
προσεχοντα εισ την φωνην τησ δεησεωσ µου3εαν ανοµιασ παρατηρηση κυριε κυριε τισ υποστησεται4οτι παρα 
σοι ο ιλασµοσ εστιν5ενεκεν του νοµου σου υπεµεινα σε κυριε υπεµεινεν η ψυχη µου εισ τον λογον 
σου6ηλπισεν η ψυχη µου επι τον κυριον απο φυλακησ πρωιασ µεχρι νυκτοσ απο φυλακησ πρωιασ ελπισατω 
ισραηλ επι τον κυριον7οτι παρα τω κυριω το ελεοσ και πολλη παρ′ αυτω λυτρωσισ8και αυτοσ λυτρωσεται τον 
ισραηλ εκ πασων των ανοµιων αυτου

Chapter 130
1ωδη των αναβαθµων τω δαυιδ κυριε ουχ υψωθη µου η καρδια ουδε εµετεωρισθησαν οι οφθαλµοι µου ουδε 
επορευθην εν µεγαλοισ ουδε εν θαυµασιοισ υπερ εµε2ει µη εταπεινοφρονουν αλλα υψωσα την ψυχην µου ωσ 
το απογεγαλακτισµενον επι την µητερα αυτου ωσ ανταποδοσισ επι την ψυχην µου3ελπισατω ισραηλ επι τον 
κυριον απο του νυν και εωσ του αιωνοσ

Chapter 131
1ωδη των αναβαθµων µνησθητι κυριε του δαυιδ και πασησ τησ πραυ+τητοσ αυτου2ωσ ωµοσεν τω κυριω 
ηυξατο τω θεω ιακωβ3ει εισελευσοµαι εισ σκηνωµα οικου µου ει αναβησοµαι επι κλινησ στρωµνησ µου4ει 
δωσω υπνον τοισ οφθαλµοισ µου και τοισ βλεφαροισ µου νυσταγµον και αναπαυσιν τοισ κροταφοισ µου5εωσ 
ου ευρω τοπον τω κυριω σκηνωµα τω θεω ιακωβ6ιδου ηκουσαµεν αυτην εν εφραθα ευροµεν αυτην εν τοισ 
πεδιοισ του δρυµου7εισελευσοµεθα εισ τα σκηνωµατα αυτου προσκυνησοµεν εισ τον τοπον ου εστησαν οι 
ποδεσ αυτου8αναστηθι κυριε εισ την αναπαυσιν σου συ και η κιβωτοσ του αγιασµατοσ σου9οι ιερεισ σου 
ενδυσονται δικαιοσυνην και οι οσιοι σου αγαλλιασονται10ενεκεν δαυιδ του δουλου σου µη αποστρεψησ το 
προσωπον του χριστου σου11ωµοσεν κυριοσ τω δαυιδ αληθειαν και ου µη αθετησει αυτην εκ καρπου τησ 
κοιλιασ σου θησοµαι επι τον θρονον σου12εαν φυλαξωνται οι υιοι σου την διαθηκην µου και τα µαρτυρια µου 
ταυτα α διδαξω αυτουσ και οι υιοι αυτων εωσ του αιωνοσ καθιουνται επι του θρονου σου13οτι εξελεξατο 
κυριοσ την σιων ηρετισατο αυτην εισ κατοικιαν εαυτω14αυτη η καταπαυσισ µου εισ αιωνα αιωνοσ ωδε 
κατοικησω οτι ηρετισαµην αυτην15την θηραν αυτησ ευλογων ευλογησω τουσ πτωχουσ αυτησ χορτασω 
αρτων16τουσ ιερεισ αυτησ ενδυσω σωτηριαν και οι οσιοι αυτησ αγαλλιασει αγαλλιασονται17εκει εξανατελω 
κερασ τω δαυιδ ητοιµασα λυχνον τω χριστω µου18τουσ εχθρουσ αυτου ενδυσω αισχυνην επι δε αυτον 
εξανθησει το αγιασµα µου

Chapter 132
1ωδη των αναβαθµων τω δαυιδ ιδου δη τι καλον η τι τερπνον αλλ′ η το κατοικειν αδελφουσ επι το αυτο2ωσ 
µυρον επι κεφαλησ το καταβαινον επι πωγωνα τον πωγωνα τον ααρων το καταβαινον επι την ωαν του 
ενδυµατοσ αυτου3ωσ δροσοσ αερµων η καταβαινουσα επι τα ορη σιων οτι εκει ενετειλατο κυριοσ την 
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ευλογιαν και ζωην εωσ του αιωνοσ

Chapter 133
1ωδη των αναβαθµων ιδου δη ευλογειτε τον κυριον παντεσ οι δουλοι κυριου οι εστωτεσ εν οικω κυριου εν 
αυλαισ οικου θεου ηµων2εν ταισ νυξιν επαρατε τασ χειρασ υµων εισ τα αγια και ευλογειτε τον 
κυριον3ευλογησει σε κυριοσ εκ σιων ο ποιησασ τον ουρανον και την γην

Chapter 134
1αλληλουια αινειτε το ονοµα κυριου αινειτε δουλοι κυριον2οι εστωτεσ εν οικω κυριου εν αυλαισ οικου θεου 
ηµων3αινειτε τον κυριον οτι αγαθοσ κυριοσ ψαλατε τω ονοµατι αυτου οτι καλον4οτι τον ιακωβ εξελεξατο 
εαυτω ο κυριοσ ισραηλ εισ περιουσιασµον αυτου5οτι εγω εγνων οτι µεγασ κυριοσ και ο κυριοσ ηµων παρα 
παντασ τουσ θεουσ6παντα οσα ηθελησεν ο κυριοσ εποιησεν εν τω ουρανω και εν τη γη εν ταισ θαλασσαισ 
και εν πασαισ ταισ αβυσσοισ7αναγων νεφελασ εξ εσχατου τησ γησ αστραπασ εισ υετον εποιησεν ο εξαγων 
ανεµουσ εκ θησαυρων αυτου8οσ επαταξεν τα πρωτοτοκα αιγυπτου απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ9εξαπεστειλεν 
σηµεια και τερατα εν µεσω σου αιγυπτε εν φαραω και εν πασι τοισ δουλοισ αυτου10οσ επαταξεν εθνη πολλα 
και απεκτεινεν βασιλεισ κραταιουσ11τον σηων βασιλεα των αµορραιων και τον ωγ βασιλεα τησ βασαν και 
πασασ τασ βασιλειασ χανααν12και εδωκεν την γην αυτων κληρονοµιαν κληρονοµιαν ισραηλ λαω 
αυτου13κυριε το ονοµα σου εισ τον αιωνα κυριε το µνηµοσυνον σου εισ γενεαν και γενεαν14οτι κρινει κυριοσ 
τον λαον αυτου και επι τοισ δουλοισ αυτου παρακληθησεται15τα ειδωλα των εθνων αργυριον και χρυσιον 
εργα χειρων ανθρωπων16στοµα εχουσιν και ου λαλησουσιν οφθαλµουσ εχουσιν και ουκ οψονται17ωτα 
εχουσιν και ουκ ενωτισθησονται ρινασ εχουσιν και ουκ οσφρανθησονται χειρασ εχουσιν και ου 
ψηλαφησουσιν ποδασ εχουσιν και ου περιπατησουσιν ου φωνησουσιν εν τω λαρυγγι αυτων ουδε γαρ εστιν 
πνευµα εν τω στοµατι αυτων18οµοιοι αυτοισ γενοιντο οι ποιουντεσ αυτα και παντεσ οι πεποιθοτεσ επ′ 
αυτοισ19οικοσ ισραηλ ευλογησατε τον κυριον οικοσ ααρων ευλογησατε τον κυριον20οικοσ λευι ευλογησατε 
τον κυριον οι φοβουµενοι τον κυριον ευλογησατε τον κυριον21ευλογητοσ κυριοσ εκ σιων ο κατοικων 
ιερουσαληµ

Chapter 135
1αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω οτι χρηστοσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου2εξοµολογεισθε τω θεω των 
θεων οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου3εξοµολογεισθε τω κυριω των κυριων οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ 
αυτου4τω ποιουντι θαυµασια µεγαλα µονω οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου5τω ποιησαντι τουσ ουρανουσ εν 
συνεσει οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου6τω στερεωσαντι την γην επι των υδατων οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ 
αυτου7τω ποιησαντι φωτα µεγαλα µονω οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου8τον ηλιον εισ εξουσιαν τησ ηµερασ 
οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου9την σεληνην και τα αστρα εισ εξουσιαν τησ νυκτοσ οτι εισ τον αιωνα το 
ελεοσ αυτου10τω παταξαντι αιγυπτον συν τοισ πρωτοτοκοισ αυτων οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου11και 
εξαγαγοντι τον ισραηλ εκ µεσου αυτων οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου12εν χειρι κραταια και εν βραχιονι 
υψηλω οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου13τω καταδιελοντι την ερυθραν θαλασσαν εισ διαιρεσεισ οτι εισ τον 
αιωνα το ελεοσ αυτου14και διαγαγοντι τον ισραηλ δια µεσου αυτησ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου15και 
εκτιναξαντι φαραω και την δυναµιν αυτου εισ θαλασσαν ερυθραν οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου16τω 
διαγαγοντι τον λαον αυτου εν τη ερηµω οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου τω εξαγαγοντι υδωρ εκ πετρασ 
ακροτοµου οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου17τω παταξαντι βασιλεισ µεγαλουσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ 
αυτου18και αποκτειναντι βασιλεισ κραταιουσ οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου19τον σηων βασιλεα των 
αµορραιων οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου20και τον ωγ βασιλεα τησ βασαν οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ 
αυτου21και δοντι την γην αυτων κληρονοµιαν οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου22κληρονοµιαν ισραηλ δουλω 
αυτου οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου23οτι εν τη ταπεινωσει ηµων εµνησθη ηµων ο κυριοσ οτι εισ τον αιωνα 
το ελεοσ αυτου24και ελυτρωσατο ηµασ εκ των εχθρων ηµων οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου25ο διδουσ 
τροφην παση σαρκι οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου26εξοµολογεισθε τω θεω του ουρανου οτι εισ τον αιωνα 
το ελεοσ αυτου εξοµολογεισθε τω κυριω των κυριων οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου

Chapter 136
1τω δαυιδ επι των ποταµων βαβυλωνοσ εκει εκαθισαµεν και εκλαυσαµεν εν τω µνησθηναι ηµασ τησ σιων2επι 
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ταισ ιτεαισ εν µεσω αυτησ εκρεµασαµεν τα οργανα ηµων3οτι εκει επηρωτησαν ηµασ οι αιχµαλωτευσαντεσ 
ηµασ λογουσ ωδων και οι απαγαγοντεσ ηµασ υµνον ασατε ηµιν εκ των ωδων σιων4πωσ ασωµεν την ωδην 
κυριου επι γησ αλλοτριασ5εαν επιλαθωµαι σου ιερουσαληµ επιλησθειη η δεξια µου6κολληθειη η γλωσσα µου 
τω λαρυγγι µου εαν µη σου µνησθω εαν µη προαναταξωµαι την ιερουσαληµ εν αρχη τησ ευφροσυνησ 
µου7µνησθητι κυριε των υιων εδωµ την ηµεραν ιερουσαληµ των λεγοντων εκκενουτε εκκενουτε εωσ ο 
θεµελιοσ εν αυτη8θυγατηρ βαβυλωνοσ η ταλαιπωροσ µακαριοσ οσ ανταποδωσει σοι το ανταποδοµα σου ο 
ανταπεδωκασ ηµιν9µακαριοσ οσ κρατησει και εδαφιει τα νηπια σου προσ την πετραν

Chapter 137
1τω δαυιδ εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ολη καρδια µου οτι ηκουσασ τα ρηµατα του στοµατοσ µου και 
εναντιον αγγελων ψαλω σοι2προσκυνησω προσ ναον αγιον σου και εξοµολογησοµαι τω ονοµατι σου επι τω 
ελεει σου και τη αληθεια σου οτι εµεγαλυνασ επι παν ονοµα το λογιον σου3εν η αν ηµερα επικαλεσωµαι σε 
ταχυ επακουσον µου πολυωρησεισ µε εν ψυχη µου εν δυναµει4εξοµολογησασθωσαν σοι κυριε παντεσ οι 
βασιλεισ τησ γησ οτι ηκουσαν παντα τα ρηµατα του στοµατοσ σου5και ασατωσαν εν ταισ οδοισ κυριου οτι 
µεγαλη η δοξα κυριου6οτι υψηλοσ κυριοσ και τα ταπεινα εφορα και τα υψηλα απο µακροθεν γινωσκει7εαν 
πορευθω εν µεσω θλιψεωσ ζησεισ µε επ′ οργην εχθρων µου εξετεινασ χειρα σου και εσωσεν µε η δεξια 
σου8κυριοσ ανταποδωσει υπερ εµου κυριε το ελεοσ σου εισ τον αιωνα τα εργα των χειρων σου µη παρησ

Chapter 138
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ κυριε εδοκιµασασ µε και εγνωσ µε2συ εγνωσ την καθεδραν µου και την εγερσιν 
µου συ συνηκασ τουσ διαλογισµουσ µου απο µακροθεν3την τριβον µου και την σχοινον µου συ εξιχνιασασ 
και πασασ τασ οδουσ µου προειδεσ4οτι ουκ εστιν λογοσ εν γλωσση µου5ιδου κυριε συ εγνωσ παντα τα εσχατα 
και τα αρχαια συ επλασασ µε και εθηκασ επ′ εµε την χειρα σου6εθαυµαστωθη η γνωσισ σου εξ εµου 
εκραταιωθη ου µη δυνωµαι προσ αυτην7που πορευθω απο του πνευµατοσ σου και απο του προσωπου σου που 
φυγω8εαν αναβω εισ τον ουρανον συ ει εκει εαν καταβω εισ τον αδην παρει9εαν αναλαβοιµι τασ πτερυγασ 
µου κατ′ ορθρον και κατασκηνωσω εισ τα εσχατα τησ θαλασσησ10και γαρ εκει η χειρ σου οδηγησει µε και 
καθεξει µε η δεξια σου11και ειπα αρα σκοτοσ καταπατησει µε και νυξ φωτισµοσ εν τη τρυφη µου12οτι σκοτοσ 
ου σκοτισθησεται απο σου και νυξ ωσ ηµερα φωτισθησεται ωσ το σκοτοσ αυτησ ουτωσ και το φωσ 
αυτησ13οτι συ εκτησω τουσ νεφρουσ µου κυριε αντελαβου µου εκ γαστροσ µητροσ µου14εξοµολογησοµαι σοι 
οτι φοβερωσ εθαυµαστωθην θαυµασια τα εργα σου και η ψυχη µου γινωσκει σφοδρα15ουκ εκρυβη το οστουν 
µου απο σου ο εποιησασ εν κρυφη και η υποστασισ µου εν τοισ κατωτατοισ τησ γησ16το ακατεργαστον µου 
ειδοσαν οι οφθαλµοι σου και επι το βιβλιον σου παντεσ γραφησονται ηµερασ πλασθησονται και ουθεισ εν 
αυτοισ17εµοι δε λιαν ετιµηθησαν οι φιλοι σου ο θεοσ λιαν εκραταιωθησαν αι αρχαι αυτων18εξαριθµησοµαι 
αυτουσ και υπερ αµµον πληθυνθησονται εξηγερθην και ετι ειµι µετα σου19εαν αποκτεινησ αµαρτωλουσ ο 
θεοσ ανδρεσ αιµατων εκκλινατε απ′ εµου20οτι ερεισ εισ διαλογισµον ληµψονται εισ µαταιοτητα τασ πολεισ 
σου21ουχι τουσ µισουντασ σε κυριε εµισησα και επι τοισ εχθροισ σου εξετηκοµην22τελειον µισοσ εµισουν 
αυτουσ εισ εχθρουσ εγενοντο µοι23δοκιµασον µε ο θεοσ και γνωθι την καρδιαν µου ετασον µε και γνωθι τασ 
τριβουσ µου24και ιδε ει οδοσ ανοµιασ εν εµοι και οδηγησον µε εν οδω αιωνια

Chapter 139
1εισ το τελοσ ψαλµοσ τω δαυιδ2εξελου µε κυριε εξ ανθρωπου πονηρου απο ανδροσ αδικου ρυσαι µε3οιτινεσ 
ελογισαντο αδικιασ εν καρδια ολην την ηµεραν παρετασσοντο πολεµουσ4ηκονησαν γλωσσαν αυτων ωσει 
οφεωσ ιοσ ασπιδων υπο τα χειλη αυτων διαψαλµα5φυλαξον µε κυριε εκ χειροσ αµαρτωλου απο ανθρωπων 
αδικων εξελου µε οιτινεσ ελογισαντο υποσκελισαι τα διαβηµατα µου6εκρυψαν υπερηφανοι παγιδα µοι και 
σχοινια διετειναν παγιδασ τοισ ποσιν µου εχοµενα τριβου σκανδαλον εθεντο µοι διαψαλµα7ειπα τω κυριω 
θεοσ µου ει συ ενωτισαι κυριε την φωνην τησ δεησεωσ µου8κυριε κυριε δυναµισ τησ σωτηριασ µου 
επεσκιασασ επι την κεφαλην µου εν ηµερα πολεµου9µη παραδωσ µε κυριε απο τησ επιθυµιασ µου αµαρτωλω 
διελογισαντο κατ′ εµου µη εγκαταλιπησ µε µηποτε υψωθωσιν διαψαλµα10η κεφαλη του κυκλωµατοσ αυτων 
κοποσ των χειλεων αυτων καλυψει αυτουσ11πεσουνται επ′ αυτουσ ανθρακεσ εν πυρι καταβαλεισ αυτουσ εν 
ταλαιπωριαισ ου µη υποστωσιν12ανηρ γλωσσωδησ ου κατευθυνθησεται επι τησ γησ ανδρα αδικον κακα 
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θηρευσει εισ διαφθοραν13εγνων οτι ποιησει κυριοσ την κρισιν του πτωχου και την δικην των πενητων14πλην 
δικαιοι εξοµολογησονται τω ονοµατι σου και κατοικησουσιν ευθεισ συν τω προσωπω σου

Chapter 140
1ψαλµοσ τω δαυιδ κυριε εκεκραξα προσ σε εισακουσον µου προσχεσ τη φωνη τησ δεησεωσ µου εν τω 
κεκραγεναι µε προσ σε2κατευθυνθητω η προσευχη µου ωσ θυµιαµα ενωπιον σου επαρσισ των χειρων µου 
θυσια εσπερινη3θου κυριε φυλακην τω στοµατι µου και θυραν περιοχησ περι τα χειλη µου4µη εκκλινησ την 
καρδιαν µου εισ λογουσ πονηριασ του προφασιζεσθαι προφασεισ εν αµαρτιαισ συν ανθρωποισ εργαζοµενοισ 
ανοµιαν και ου µη συνδυασω µετα των εκλεκτων αυτων5παιδευσει µε δικαιοσ εν ελεει και ελεγξει µε ελαιον δε 
αµαρτωλου µη λιπανατω την κεφαλην µου οτι ετι και η προσευχη µου εν ταισ ευδοκιαισ αυτων6κατεποθησαν 
εχοµενα πετρασ οι κριται αυτων ακουσονται τα ρηµατα µου οτι ηδυνθησαν7ωσει παχοσ γησ διερραγη επι τησ 
γησ διεσκορπισθη τα οστα ηµων παρα τον αδην8οτι προσ σε κυριε κυριε οι οφθαλµοι µου επι σε ηλπισα µη 
αντανελησ την ψυχην µου9φυλαξον µε απο παγιδοσ ησ συνεστησαντο µοι και απο σκανδαλων των 
εργαζοµενων την ανοµιαν10πεσουνται εν αµφιβληστρω αυτου αµαρτωλοι κατα µονασ ειµι εγω εωσ ου αν 
παρελθω

Chapter 141
1συνεσεωσ τω δαυιδ εν τω ειναι αυτον εν τω σπηλαιω προσευχη2φωνη µου προσ κυριον εκεκραξα φωνη µου 
προσ κυριον εδεηθην3εκχεω εναντιον αυτου την δεησιν µου την θλιψιν µου ενωπιον αυτου απαγγελω4εν τω 
εκλειπειν εξ εµου το πνευµα µου και συ εγνωσ τασ τριβουσ µου εν οδω ταυτη η επορευοµην εκρυψαν παγιδα 
µοι5κατενοουν εισ τα δεξια και επεβλεπον οτι ουκ ην ο επιγινωσκων µε απωλετο φυγη απ′ εµου και ουκ εστιν ο 
εκζητων την ψυχην µου6εκεκραξα προσ σε κυριε ειπα συ ει η ελπισ µου µερισ µου εν γη ζωντων7προσχεσ 
προσ την δεησιν µου οτι εταπεινωθην σφοδρα ρυσαι µε εκ των καταδιωκοντων µε οτι εκραταιωθησαν υπερ 
εµε8εξαγαγε εκ φυλακησ την ψυχην µου του εξοµολογησασθαι τω ονοµατι σου κυριε εµε υποµενουσιν δικαιοι 
εωσ ου ανταποδωσ µοι

Chapter 142
1ψαλµοσ τω δαυιδ οτε αυτον ο υιοσ καταδιωκει κυριε εισακουσον τησ προσευχησ µου ενωτισαι την δεησιν 
µου εν τη αληθεια σου επακουσον µου εν τη δικαιοσυνη σου2και µη εισελθησ εισ κρισιν µετα του δουλου σου 
οτι ου δικαιωθησεται ενωπιον σου πασ ζων3οτι κατεδιωξεν ο εχθροσ την ψυχην µου εταπεινωσεν εισ γην την 
ζωην µου εκαθισεν µε εν σκοτεινοισ ωσ νεκρουσ αιωνοσ4και ηκηδιασεν επ′ εµε το πνευµα µου εν εµοι 
εταραχθη η καρδια µου5εµνησθην ηµερων αρχαιων και εµελετησα εν πασι τοισ εργοισ σου εν ποιηµασιν των 
χειρων σου εµελετων6διεπετασα τασ χειρασ µου προσ σε η ψυχη µου ωσ γη ανυδροσ σοι διαψαλµα7ταχυ 
εισακουσον µου κυριε εξελιπεν το πνευµα µου µη αποστρεψησ το προσωπον σου απ′ εµου και οµοιωθησοµαι 
τοισ καταβαινουσιν εισ λακκον8ακουστον ποιησον µοι το πρωι το ελεοσ σου οτι επι σοι ηλπισα γνωρισον µοι 
κυριε οδον εν η πορευσοµαι οτι προσ σε ηρα την ψυχην µου9εξελου µε εκ των εχθρων µου κυριε οτι προσ σε 
κατεφυγον10διδαξον µε του ποιειν το θεληµα σου οτι συ ει ο θεοσ µου το πνευµα σου το αγαθον οδηγησει µε εν 
γη ευθεια11ενεκα του ονοµατοσ σου κυριε ζησεισ µε εν τη δικαιοσυνη σου εξαξεισ εκ θλιψεωσ την ψυχην 
µου12και εν τω ελεει σου εξολεθρευσεισ τουσ εχθρουσ µου και απολεισ παντασ τουσ θλιβοντασ την ψυχην 
µου οτι δουλοσ σου ειµι εγω

Chapter 143
1τω δαυιδ προσ τον γολιαδ ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ µου ο διδασκων τασ χειρασ µου εισ παραταξιν τουσ 
δακτυλουσ µου εισ πολεµον2ελεοσ µου και καταφυγη µου αντιληµπτωρ µου και ρυστησ µου υπερασπιστησ 
µου και επ′ αυτω ηλπισα ο υποτασσων τον λαον µου υπ′ εµε3κυριε τι εστιν ανθρωποσ οτι εγνωσθησ αυτω η 
υιοσ ανθρωπου οτι λογιζη αυτον4ανθρωποσ µαταιοτητι ωµοιωθη αι ηµεραι αυτου ωσει σκια 
παραγουσιν5κυριε κλινον ουρανουσ σου και καταβηθι αψαι των ορεων και καπνισθησονται6αστραψον 
αστραπην και σκορπιεισ αυτουσ εξαποστειλον τα βελη σου και συνταραξεισ αυτουσ7εξαποστειλον την χειρα 
σου εξ υψουσ εξελου µε και ρυσαι µε εξ υδατων πολλων εκ χειροσ υιων αλλοτριων8ων το στοµα ελαλησεν 
µαταιοτητα και η δεξια αυτων δεξια αδικιασ9ο θεοσ ωδην καινην ασοµαι σοι εν ψαλτηριω δεκαχορδω ψαλω 
σοι10τω διδοντι την σωτηριαν τοισ βασιλευσιν τω λυτρουµενω δαυιδ τον δουλον αυτου εκ ροµφαιασ 
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πονηρασ11ρυσαι µε και εξελου µε εκ χειροσ υιων αλλοτριων ων το στοµα ελαλησεν µαταιοτητα και η δεξια 
αυτων δεξια αδικιασ12ων οι υιοι ωσ νεοφυτα ηδρυµµενα εν τη νεοτητι αυτων αι θυγατερεσ αυτων 
κεκαλλωπισµεναι περικεκοσµηµεναι ωσ οµοιωµα ναου13τα ταµιεια αυτων πληρη εξερευγοµενα εκ τουτου εισ 
τουτο τα προβατα αυτων πολυτοκα πληθυνοντα εν ταισ εξοδοισ αυτων14οι βοεσ αυτων παχεισ ουκ εστιν 
καταπτωµα φραγµου ουδε διεξοδοσ ουδε κραυγη εν ταισ πλατειαισ αυτων15εµακαρισαν τον λαον ω ταυτα 
εστιν µακαριοσ ο λαοσ ου κυριοσ ο θεοσ αυτου

Chapter 144
1αινεσισ τω δαυιδ υψωσω σε ο θεοσ µου ο βασιλευσ µου και ευλογησω το ονοµα σου εισ τον αιωνα και εισ 
τον αιωνα του αιωνοσ2καθ′ εκαστην ηµεραν ευλογησω σε και αινεσω το ονοµα σου εισ τον αιωνα και εισ τον 
αιωνα του αιωνοσ3µεγασ κυριοσ και αινετοσ σφοδρα και τησ µεγαλωσυνησ αυτου ουκ εστιν περασ4γενεα και 
γενεα επαινεσει τα εργα σου και την δυναµιν σου απαγγελουσιν5την µεγαλοπρεπειαν τησ δοξησ τησ 
αγιωσυνησ σου λαλησουσιν και τα θαυµασια σου διηγησονται6και την δυναµιν των φοβερων σου ερουσιν 
και την µεγαλωσυνην σου διηγησονται7µνηµην του πληθουσ τησ χρηστοτητοσ σου εξερευξονται και τη 
δικαιοσυνη σου αγαλλιασονται8οικτιρµων και ελεηµων ο κυριοσ µακροθυµοσ και πολυελεοσ9χρηστοσ 
κυριοσ τοισ συµπασιν και οι οικτιρµοι αυτου επι παντα τα εργα αυτου10εξοµολογησασθωσαν σοι κυριε παντα 
τα εργα σου και οι οσιοι σου ευλογησατωσαν σε11δοξαν τησ βασιλειασ σου ερουσιν και την δυναστειαν σου 
λαλησουσιν12του γνωρισαι τοισ υιοισ των ανθρωπων την δυναστειαν σου και την δοξαν τησ µεγαλοπρεπειασ 
τησ βασιλειασ σου13η βασιλεια σου βασιλεια παντων των αιωνων και η δεσποτεια σου εν παση γενεα και 
γενεα13πιστοσ κυριοσ εν τοισ λογοισ αυτου και οσιοσ εν πασι τοισ εργοισ αυτου14υποστηριζει κυριοσ παντασ 
τουσ καταπιπτοντασ και ανορθοι παντασ τουσ κατερραγµενουσ15οι οφθαλµοι παντων εισ σε ελπιζουσιν και 
συ διδωσ την τροφην αυτων εν ευκαιρια16ανοιγεισ συ την χειρα σου και εµπιπλασ παν ζωον 
ευδοκιασ17δικαιοσ κυριοσ εν πασαισ ταισ οδοισ αυτου και οσιοσ εν πασιν τοισ εργοισ αυτου18εγγυσ κυριοσ 
πασιν τοισ επικαλουµενοισ αυτον πασι τοισ επικαλουµενοισ αυτον εν αληθεια19θεληµα των φοβουµενων 
αυτον ποιησει και τησ δεησεωσ αυτων επακουσεται και σωσει αυτουσ20φυλασσει κυριοσ παντασ τουσ 
αγαπωντασ αυτον και παντασ τουσ αµαρτωλουσ εξολεθρευσει21αινεσιν κυριου λαλησει το στοµα µου και 
ευλογειτω πασα σαρξ το ονοµα το αγιον αυτου εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνοσ

Chapter 145
1αλληλουια αγγαιου και ζαχαριου αινει η ψυχη µου τον κυριον2αινεσω κυριον εν ζωη µου ψαλω τω θεω µου 
εωσ υπαρχω3µη πεποιθατε επ′ αρχοντασ και εφ′ υιουσ ανθρωπων οισ ουκ εστιν σωτηρια4εξελευσεται το 
πνευµα αυτου και επιστρεψει εισ την γην αυτου εν εκεινη τη ηµερα απολουνται παντεσ οι διαλογισµοι 
αυτων5µακαριοσ ου ο θεοσ ιακωβ βοηθοσ η ελπισ αυτου επι κυριον τον θεον αυτου6τον ποιησαντα τον 
ουρανον και την γην την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοισ τον φυλασσοντα αληθειαν εισ τον 
αιωνα7ποιουντα κριµα τοισ αδικουµενοισ διδοντα τροφην τοισ πεινωσιν κυριοσ λυει πεπεδηµενουσ8κυριοσ 
ανορθοι κατερραγµενουσ κυριοσ σοφοι τυφλουσ κυριοσ αγαπα δικαιουσ9κυριοσ φυλασσει τουσ προσηλυτουσ 
ορφανον και χηραν αναληµψεται και οδον αµαρτωλων αφανιει10βασιλευσει κυριοσ εισ τον αιωνα ο θεοσ σου 
σιων εισ γενεαν και γενεαν

Chapter 146
1αλληλουια αγγαιου και ζαχαριου αινειτε τον κυριον οτι αγαθον ψαλµοσ τω θεω ηµων ηδυνθειη 
αινεσισ2οικοδοµων ιερουσαληµ ο κυριοσ και τασ διασπορασ του ισραηλ επισυναξει3ο ιωµενοσ τουσ 
συντετριµµενουσ την καρδιαν και δεσµευων τα συντριµµατα αυτων4ο αριθµων πληθη αστρων και πασιν 
αυτοισ ονοµατα καλων5µεγασ ο κυριοσ ηµων και µεγαλη η ισχυσ αυτου και τησ συνεσεωσ αυτου ουκ εστιν 
αριθµοσ6αναλαµβανων πραεισ ο κυριοσ ταπεινων δε αµαρτωλουσ εωσ τησ γησ7εξαρξατε τω κυριω εν 
εξοµολογησει ψαλατε τω θεω ηµων εν κιθαρα8τω περιβαλλοντι τον ουρανον εν νεφελαισ τω ετοιµαζοντι τη γη 
υετον τω εξανατελλοντι εν ορεσι χορτον και χλοην τη δουλεια των ανθρωπων9διδοντι τοισ κτηνεσι τροφην 
αυτων και τοισ νεοσσοισ των κορακων τοισ επικαλουµενοισ αυτον10ουκ εν τη δυναστεια του ιππου θελησει 
ουδε εν ταισ κνηµαισ του ανδροσ ευδοκει11ευδοκει κυριοσ εν τοισ φοβουµενοισ αυτον και εν τοισ ελπιζουσιν 
επι το ελεοσ αυτου
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Chapter 147
1αλληλουια αγγαιου και ζαχαριου επαινει ιερουσαληµ τον κυριον αινει τον θεον σου σιων2οτι ενισχυσεν 
τουσ µοχλουσ των πυλων σου ευλογησεν τουσ υιουσ σου εν σοι3ο τιθεισ τα ορια σου ειρηνην και στεαρ 
πυρου εµπιπλων σε4ο αποστελλων το λογιον αυτου τη γη εωσ ταχουσ δραµειται ο λογοσ αυτου5του διδοντοσ 
χιονα ωσει εριον οµιχλην ωσει σποδον πασσοντοσ6βαλλοντοσ κρυσταλλον αυτου ωσει ψωµουσ κατα 
προσωπον ψυχουσ αυτου τισ υποστησεται7αποστελει τον λογον αυτου και τηξει αυτα πνευσει το πνευµα 
αυτου και ρυησεται υδατα8απαγγελλων τον λογον αυτου τω ιακωβ δικαιωµατα και κριµατα αυτου τω 
ισραηλ9ουκ εποιησεν ουτωσ παντι εθνει και τα κριµατα αυτου ουκ εδηλωσεν αυτοισ

Chapter 148
1αλληλουια αγγαιου και ζαχαριου αινειτε τον κυριον εκ των ουρανων αινειτε αυτον εν τοισ υψιστοισ2αινειτε 
αυτον παντεσ οι αγγελοι αυτου αινειτε αυτον πασαι αι δυναµεισ αυτου3αινειτε αυτον ηλιοσ και σεληνη 
αινειτε αυτον παντα τα αστρα και το φωσ4αινειτε αυτον οι ουρανοι των ουρανων και το υδωρ το υπερανω των 
ουρανων5αινεσατωσαν το ονοµα κυριου οτι αυτοσ ειπεν και εγενηθησαν αυτοσ ενετειλατο και 
εκτισθησαν6εστησεν αυτα εισ τον αιωνα και εισ τον αιωνα του αιωνοσ προσταγµα εθετο και ου 
παρελευσεται7αινειτε τον κυριον εκ τησ γησ δρακοντεσ και πασαι αβυσσοι8πυρ χαλαζα χιων κρυσταλλοσ 
πνευµα καταιγιδοσ τα ποιουντα τον λογον αυτου9τα ορη και παντεσ οι βουνοι ξυλα καρποφορα και πασαι 
κεδροι10τα θηρια και παντα τα κτηνη ερπετα και πετεινα πτερωτα11βασιλεισ τησ γησ και παντεσ λαοι 
αρχοντεσ και παντεσ κριται γησ12νεανισκοι και παρθενοι πρεσβυται µετα νεωτερων13αινεσατωσαν το ονοµα 
κυριου οτι υψωθη το ονοµα αυτου µονου η εξοµολογησισ αυτου επι γησ και ουρανου14και υψωσει κερασ 
λαου αυτου υµνοσ πασι τοισ οσιοισ αυτου τοισ υιοισ ισραηλ λαω εγγιζοντι αυτω

Chapter 149
1αλληλουια ασατε τω κυριω ασµα καινον η αινεσισ αυτου εν εκκλησια οσιων2ευφρανθητω ισραηλ επι τω 
ποιησαντι αυτον και υιοι σιων αγαλλιασθωσαν επι τω βασιλει αυτων3αινεσατωσαν το ονοµα αυτου εν χορω 
εν τυµπανω και ψαλτηριω ψαλατωσαν αυτω4οτι ευδοκει κυριοσ εν λαω αυτου και υψωσει πραεισ εν 
σωτηρια5καυχησονται οσιοι εν δοξη και αγαλλιασονται επι των κοιτων αυτων6αι υψωσεισ του θεου εν τω 
λαρυγγι αυτων και ροµφαιαι διστοµοι εν ταισ χερσιν αυτων7του ποιησαι εκδικησιν εν τοισ εθνεσιν ελεγµουσ 
εν τοισ λαοισ8του δησαι τουσ βασιλεισ αυτων εν πεδαισ και τουσ ενδοξουσ αυτων εν χειροπεδαισ 
σιδηραισ9του ποιησαι εν αυτοισ κριµα εγγραπτον δοξα αυτη εστιν πασι τοισ οσιοισ αυτου

Chapter 150
1αλληλουια αινειτε τον θεον εν τοισ αγιοισ αυτου αινειτε αυτον εν στερεωµατι δυναµεωσ αυτου2αινειτε 
αυτον επι ταισ δυναστειαισ αυτου αινειτε αυτον κατα το πληθοσ τησ µεγαλωσυνησ αυτου3αινειτε αυτον εν 
ηχω σαλπιγγοσ αινειτε αυτον εν ψαλτηριω και κιθαρα4αινειτε αυτον εν τυµπανω και χορω αινειτε αυτον εν 
χορδαισ και οργανω5αινειτε αυτον εν κυµβαλοισ ευηχοισ αινειτε αυτον εν κυµβαλοισ αλαλαγµου6πασα πνοη 
αινεσατω τον κυριον αλληλουια
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Proverbs

Chapter 1
1παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ2γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τε λογουσ 
φρονησεωσ3δεξασθαι τε στροφασ λογων νοησαι τε δικαιοσυνην αληθη και κριµα κατευθυνειν4ινα δω 
ακακοισ πανουργιαν παιδι δε νεω αισθησιν τε και εννοιαν5τωνδε γαρ ακουσασ σοφοσ σοφωτεροσ εσται ο δε 
νοηµων κυβερνησιν κτησεται6νοησει τε παραβολην και σκοτεινον λογον ρησεισ τε σοφων και 
αινιγµατα7αρχη σοφιασ φοβοσ θεου συνεσισ δε αγαθη πασι τοισ ποιουσιν αυτην ευσεβεια δε εισ θεον αρχη 
αισθησεωσ σοφιαν δε και παιδειαν ασεβεισ εξουθενησουσιν8ακουε υιε παιδειαν πατροσ σου και µη απωση 
θεσµουσ µητροσ σου9στεφανον γαρ χαριτων δεξη ση κορυφη και κλοιον χρυσεον περι σω τραχηλω10υιε µη σε 
πλανησωσιν ανδρεσ ασεβεισ µηδε βουληθησ εαν παρακαλεσωσι σε λεγοντεσ11ελθε µεθ′ ηµων κοινωνησον 
αιµατοσ κρυψωµεν δε εισ γην ανδρα δικαιον αδικωσ12καταπιωµεν δε αυτον ωσπερ αδησ ζωντα και αρωµεν 
αυτου την µνηµην εκ γησ13την κτησιν αυτου την πολυτελη καταλαβωµεθα πλησωµεν δε οικουσ ηµετερουσ 
σκυλων14τον δε σον κληρον βαλε εν ηµιν κοινον δε βαλλαντιον κτησωµεθα παντεσ και µαρσιππιον εν 
γενηθητω ηµιν15µη πορευθησ εν οδω µετ′ αυτων εκκλινον δε τον ποδα σου εκ των τριβων αυτων16οι γαρ ποδεσ 
αυτων εισ κακιαν τρεχουσιν και ταχινοι του εκχεαι αιµα17ου γαρ αδικωσ εκτεινεται δικτυα πτερωτοισ18αυτοι 
γαρ οι φονου µετεχοντεσ θησαυριζουσιν εαυτοισ κακα η δε καταστροφη ανδρων παρανοµων κακη19αυται αι 
οδοι εισιν παντων των συντελουντων τα ανοµα τη γαρ ασεβεια την εαυτων ψυχην αφαιρουνται20σοφια εν 
εξοδοισ υµνειται εν δε πλατειαισ παρρησιαν αγει21επ′ ακρων δε τειχεων κηρυσσεται επι δε πυλαισ δυναστων 
παρεδρευει επι δε πυλαισ πολεωσ θαρρουσα λεγει22οσον αν χρονον ακακοι εχωνται τησ δικαιοσυνησ ουκ 
αισχυνθησονται οι δε αφρονεσ τησ υβρεωσ οντεσ επιθυµηται ασεβεισ γενοµενοι εµισησαν αισθησιν23και 
υπευθυνοι εγενοντο ελεγχοισ ιδου προησοµαι υµιν εµησ πνοησ ρησιν διδαξω δε υµασ τον εµον λογον24επειδη 
εκαλουν και ουχ υπηκουσατε και εξετεινον λογουσ και ου προσειχετε25αλλα ακυρουσ εποιειτε εµασ βουλασ 
τοισ δε εµοισ ελεγχοισ ηπειθησατε26τοιγαρουν καγω τη υµετερα απωλεια επιγελασοµαι καταχαρουµαι δε 
ηνικα αν ερχηται υµιν ολεθροσ27και ωσ αν αφικηται υµιν αφνω θορυβοσ η δε καταστροφη οµοιωσ καταιγιδι 
παρη και οταν ερχηται υµιν θλιψισ και πολιορκια η οταν ερχηται υµιν ολεθροσ28εσται γαρ οταν 
επικαλεσησθε µε εγω δε ουκ εισακουσοµαι υµων ζητησουσιν µε κακοι και ουχ ευρησουσιν29εµισησαν γαρ 
σοφιαν τον δε φοβον του κυριου ου προειλαντο30ουδε ηθελον εµαισ προσεχειν βουλαισ εµυκτηριζον δε εµουσ 
ελεγχουσ31τοιγαρουν εδονται τησ εαυτων οδου τουσ καρπουσ και τησ εαυτων ασεβειασ πλησθησονται32ανθ′ 
ων γαρ ηδικουν νηπιουσ φονευθησονται και εξετασµοσ ασεβεισ ολει33ο δε εµου ακουων κατασκηνωσει επ′ 
ελπιδι και ησυχασει αφοβωσ απο παντοσ κακου 

Chapter 2
1υιε εαν δεξαµενοσ ρησιν εµησ εντολησ κρυψησ παρα σεαυτω2υπακουσεται σοφιασ το ουσ σου και 
παραβαλεισ καρδιαν σου εισ συνεσιν παραβαλεισ δε αυτην επι νουθετησιν τω υιω σου3εαν γαρ την σοφιαν 
επικαλεση και τη συνεσει δωσ φωνην σου την δε αισθησιν ζητησησ µεγαλη τη φωνη4και εαν ζητησησ αυτην 
ωσ αργυριον και ωσ θησαυρουσ εξερευνησησ αυτην5τοτε συνησεισ φοβον κυριου και επιγνωσιν θεου 
ευρησεισ6οτι κυριοσ διδωσιν σοφιαν και απο προσωπου αυτου γνωσισ και συνεσισ7και θησαυριζει τοισ 
κατορθουσι σωτηριαν υπερασπιει την πορειαν αυτων8του φυλαξαι οδουσ δικαιωµατων και οδον 
ευλαβουµενων αυτον διαφυλαξει9τοτε συνησεισ δικαιοσυνην και κριµα και κατορθωσεισ παντασ αξονασ 
αγαθουσ10εαν γαρ ελθη η σοφια εισ σην διανοιαν η δε αισθησισ τη ση ψυχη καλη ειναι δοξη11βουλη καλη 
φυλαξει σε εννοια δε οσια τηρησει σε12ινα ρυσηται σε απο οδου κακησ και απο ανδροσ λαλουντοσ µηδεν 
πιστον13ω οι εγκαταλειποντεσ οδουσ ευθειασ του πορευεσθαι εν οδοισ σκοτουσ14οι ευφραινοµενοι επι κακοισ 
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και χαιροντεσ επι διαστροφη κακη15ων αι τριβοι σκολιαι και καµπυλαι αι τροχιαι αυτων16του µακραν σε 
ποιησαι απο οδου ευθειασ και αλλοτριον τησ δικαιασ γνωµησ17υιε µη σε καταλαβη κακη βουλη η 
απολειπουσα διδασκαλιαν νεοτητοσ και διαθηκην θειαν επιλελησµενη18εθετο γαρ παρα τω θανατω τον οικον 
αυτησ και παρα τω αδη µετα των γηγενων τουσ αξονασ αυτησ19παντεσ οι πορευοµενοι εν αυτη ουκ 
αναστρεψουσιν ουδε µη καταλαβωσιν τριβουσ ευθειασ ου γαρ καταλαµβανονται υπο ενιαυτων ζωησ20ει γαρ 
επορευοντο τριβουσ αγαθασ ευροσαν αν τριβουσ δικαιοσυνησ λειουσ21χρηστοι εσονται οικητορεσ γησ 
ακακοι δε υπολειφθησονται εν αυτη οτι ευθεισ κατασκηνωσουσι γην και οσιοι υπολειφθησονται εν 
αυτη22οδοι ασεβων εκ γησ ολουνται οι δε παρανοµοι εξωσθησονται απ′ αυτησ 

Chapter 3
1υιε εµων νοµιµων µη επιλανθανου τα δε ρηµατα µου τηρειτω ση καρδια2µηκοσ γαρ βιου και ετη ζωησ και 
ειρηνην προσθησουσιν σοι3ελεηµοσυναι και πιστεισ µη εκλιπετωσαν σε αφαψαι δε αυτασ επι σω τραχηλω 
και ευρησεισ χαριν4και προνοου καλα ενωπιον κυριου και ανθρωπων5ισθι πεποιθωσ εν ολη καρδια επι θεω 
επι δε ση σοφια µη επαιρου6εν πασαισ οδοισ σου γνωριζε αυτην ινα ορθοτοµη τασ οδουσ σου ο δε πουσ σου 
ου µη προσκοπτη7µη ισθι φρονιµοσ παρα σεαυτω φοβου δε τον θεον και εκκλινε απο παντοσ κακου8τοτε ιασισ 
εσται τω σωµατι σου και επιµελεια τοισ οστεοισ σου9τιµα τον κυριον απο σων δικαιων πονων και απαρχου 
αυτω απο σων καρπων δικαιοσυνησ10ινα πιµπληται τα ταµιεια σου πλησµονησ σιτου οινω δε αι ληνοι σου 
εκβλυζωσιν11υιε µη ολιγωρει παιδειασ κυριου µηδε εκλυου υπ′ αυτου ελεγχοµενοσ12ον γαρ αγαπα κυριοσ 
παιδευει µαστιγοι δε παντα υιον ον παραδεχεται13µακαριοσ ανθρωποσ οσ ευρεν σοφιαν και θνητοσ οσ ειδεν 
φρονησιν14κρειττον γαρ αυτην εµπορευεσθαι η χρυσιου και αργυριου θησαυρουσ15τιµιωτερα δε εστιν λιθων 
πολυτελων ουκ αντιταξεται αυτη ουδεν πονηρον ευγνωστοσ εστιν πασιν τοισ εγγιζουσιν αυτη παν δε τιµιον 
ουκ αξιον αυτησ εστιν16µηκοσ γαρ βιου και ετη ζωησ εν τη δεξια αυτησ εν δε τη αριστερα αυτησ πλουτοσ και 
δοξα16εκ του στοµατοσ αυτησ εκπορευεται δικαιοσυνη νοµον δε και ελεον επι γλωσσησ φορει17αι οδοι αυτησ 
οδοι καλαι και παντεσ οι τριβοι αυτησ εν ειρηνη18ξυλον ζωησ εστι πασι τοισ αντεχοµενοισ αυτησ και τοισ 
επερειδοµενοισ επ′ αυτην ωσ επι κυριον ασφαλησ19ο θεοσ τη σοφια εθεµελιωσεν την γην ητοιµασεν δε 
ουρανουσ εν φρονησει20εν αισθησει αβυσσοι ερραγησαν νεφη δε ερρυησαν δροσουσ21υιε µη παραρρυησ 
τηρησον δε εµην βουλην και εννοιαν22ινα ζηση η ψυχη σου και χαρισ η περι σω τραχηλω22εσται δε ιασισ 
ταισ σαρξι σου και επιµελεια τοισ σοισ οστεοισ23ινα πορευη πεποιθωσ εν ειρηνη πασασ τασ οδουσ σου ο δε 
πουσ σου ου µη προσκοψη24εαν γαρ καθη αφοβοσ εση εαν δε καθευδησ ηδεωσ υπνωσεισ25και ου φοβηθηση 
πτοησιν επελθουσαν ουδε ορµασ ασεβων επερχοµενασ26ο γαρ κυριοσ εσται επι πασων οδων σου και ερεισει 
σον ποδα ινα µη σαλευθησ27µη αποσχη ευ ποιειν ενδεη ηνικα αν εχη η χειρ σου βοηθειν28µη ειπησ 
επανελθων επανηκε και αυριον δωσω δυνατου σου οντοσ ευ ποιειν ου γαρ οιδασ τι τεξεται η επιουσα29µη 
τεκτηνη επι σον φιλον κακα παροικουντα και πεποιθοτα επι σοι30µη φιλεχθρησησ προσ ανθρωπον µατην µη τι 
εισ σε εργασηται κακον31µη κτηση κακων ανδρων ονειδη µηδε ζηλωσησ τασ οδουσ αυτων32ακαθαρτοσ γαρ 
εναντι κυριου πασ παρανοµοσ εν δε δικαιοισ ου συνεδριαζει33καταρα θεου εν οικοισ ασεβων επαυλεισ δε 
δικαιων ευλογουνται34κυριοσ υπερηφανοισ αντιτασσεται ταπεινοισ δε διδωσιν χαριν35δοξαν σοφοι 
κληρονοµησουσιν οι δε ασεβεισ υψωσαν ατιµιαν 

Chapter 4
1ακουσατε παιδεσ παιδειαν πατροσ και προσεχετε γνωναι εννοιαν2δωρον γαρ αγαθον δωρουµαι υµιν τον εµον 
νοµον µη εγκαταλιπητε3υιοσ γαρ εγενοµην καγω πατρι υπηκοοσ και αγαπωµενοσ εν προσωπω µητροσ4οι 
ελεγον και εδιδασκον µε ερειδετω ο ηµετεροσ λογοσ εισ σην καρδιαν5φυλασσε εντολασ µη επιλαθη µηδε 
παριδησ ρησιν εµου στοµατοσ6µηδε εγκαταλιπησ αυτην και ανθεξεται σου ερασθητι αυτησ και τηρησει 
σε8περιχαρακωσον αυτην και υψωσει σε τιµησον αυτην ινα σε περιλαβη9ινα δω τη ση κεφαλη στεφανον 
χαριτων στεφανω δε τρυφησ υπερασπιση σου10ακουε υιε και δεξαι εµουσ λογουσ και πληθυνθησεται ετη 
ζωησ σου ινα σοι γενωνται πολλαι οδοι βιου11οδουσ γαρ σοφιασ διδασκω σε εµβιβαζω δε σε τροχιαισ 
ορθαισ12εαν γαρ πορευη ου συγκλεισθησεται σου τα διαβηµατα εαν δε τρεχησ ου κοπιασεισ13επιλαβου εµησ 
παιδειασ µη αφησ αλλα φυλαξον αυτην σεαυτω εισ ζωην σου14οδουσ ασεβων µη επελθησ µηδε ζηλωσησ 
οδουσ παρανοµων15εν ω αν τοπω στρατοπεδευσωσιν µη επελθησ εκει εκκλινον δε απ′ αυτων και 
παραλλαξον16ου γαρ µη υπνωσωσιν εαν µη κακοποιησωσιν αφηρηται ο υπνοσ αυτων και ου κοιµωνται17οιδε 
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γαρ σιτουνται σιτα ασεβειασ οινω δε παρανοµω µεθυσκονται18αι δε οδοι των δικαιων οµοιωσ φωτι λαµπουσιν 
προπορευονται και φωτιζουσιν εωσ κατορθωση η ηµερα19αι δε οδοι των ασεβων σκοτειναι ουκ οιδασιν πωσ 
προσκοπτουσιν20υιε εµη ρησει προσεχε τοισ δε εµοισ λογοισ παραβαλε σον ουσ21οπωσ µη εκλιπωσιν σε αι 
πηγαι σου φυλασσε αυτασ εν ση καρδια22ζωη γαρ εστιν τοισ ευρισκουσιν αυτασ και παση σαρκι ιασισ23παση 
φυλακη τηρει σην καρδιαν εκ γαρ τουτων εξοδοι ζωησ24περιελε σεαυτου σκολιον στοµα και αδικα χειλη 
µακραν απο σου απωσαι25οι οφθαλµοι σου ορθα βλεπετωσαν τα δε βλεφαρα σου νευετω δικαια26ορθασ 
τροχιασ ποιει σοισ ποσιν και τασ οδουσ σου κατευθυνε27µη εκκλινησ εισ τα δεξια µηδε εισ τα αριστερα 
αποστρεψον δε σον ποδα απο οδου κακησ27οδουσ γαρ τασ εκ δεξιων οιδεν ο θεοσ διεστραµµεναι δε εισιν αι εξ 
αριστερων27αυτοσ δε ορθασ ποιησει τασ τροχιασ σου τασ δε πορειασ σου εν ειρηνη προαξει 

Chapter 5
1υιε εµη σοφια προσεχε εµοισ δε λογοισ παραβαλλε σον ουσ2ινα φυλαξησ εννοιαν αγαθην αισθησιν δε εµων 
χειλεων εντελλοµαι σοι3µη προσεχε φαυλη γυναικι µελι γαρ αποσταζει απο χειλεων γυναικοσ πορνησ η προσ 
καιρον λιπαινει σον φαρυγγα4υστερον µεντοι πικροτερον χολησ ευρησεισ και ηκονηµενον µαλλον µαχαιρασ 
διστοµου5τησ γαρ αφροσυνησ οι ποδεσ καταγουσιν τουσ χρωµενουσ αυτη µετα θανατου εισ τον αδην τα δε 
ιχνη αυτησ ουκ ερειδεται6οδουσ γαρ ζωησ ουκ επερχεται σφαλεραι δε αι τροχιαι αυτησ και ουκ 
ευγνωστοι7νυν ουν υιε ακουε µου και µη ακυρουσ ποιησησ εµουσ λογουσ8µακραν ποιησον απ′ αυτησ σην 
οδον µη εγγισησ προσ θυραισ οικων αυτησ9ινα µη προη αλλοισ ζωην σου και σον βιον ανελεηµοσιν10ινα µη 
πλησθωσιν αλλοτριοι σησ ισχυοσ οι δε σοι πονοι εισ οικουσ αλλοτριων εισελθωσιν11και µεταµεληθηση επ′ 
εσχατων ηνικα αν κατατριβωσιν σαρκεσ σωµατοσ σου12και ερεισ πωσ εµισησα παιδειαν και ελεγχουσ 
εξεκλινεν η καρδια µου13ουκ ηκουον φωνην παιδευοντοσ µε και διδασκοντοσ µε ουδε παρεβαλλον το ουσ 
µου14παρ′ ολιγον εγενοµην εν παντι κακω εν µεσω εκκλησιασ και συναγωγησ15πινε υδατα απο σων αγγειων 
και απο σων φρεατων πηγησ16µη υπερεκχεισθω σοι τα υδατα εκ τησ σησ πηγησ εισ δε σασ πλατειασ 
διαπορευεσθω τα σα υδατα17εστω σοι µονω υπαρχοντα και µηδεισ αλλοτριοσ µετασχετω σοι18η πηγη σου του 
υδατοσ εστω σοι ιδια και συνευφραινου µετα γυναικοσ τησ εκ νεοτητοσ σου19ελαφοσ φιλιασ και πωλοσ σων 
χαριτων οµιλειτω σοι η δε ιδια ηγεισθω σου και συνεστω σοι εν παντι καιρω εν γαρ τη ταυτησ φιλια 
συµπεριφεροµενοσ πολλοστοσ εση20µη πολυσ ισθι προσ αλλοτριαν µηδε συνεχου αγκαλαισ τησ µη 
ιδιασ21ενωπιον γαρ εισιν των του θεου οφθαλµων οδοι ανδροσ εισ δε πασασ τασ τροχιασ αυτου 
σκοπευει22παρανοµιαι ανδρα αγρευουσιν σειραισ δε των εαυτου αµαρτιων εκαστοσ σφιγγεται23ουτοσ τελευτα 
µετα απαιδευτων εκ δε πληθουσ τησ εαυτου βιοτητοσ εξερριφη και απωλετο δι′ αφροσυνην 

Chapter 6
1υιε εαν εγγυηση σον φιλον παραδωσεισ σην χειρα εχθρω2παγισ γαρ ισχυρα ανδρι τα ιδια χειλη και αλισκεται 
χειλεσιν ιδιου στοµατοσ3ποιει υιε α εγω σοι εντελλοµαι και σωζου ηκεισ γαρ εισ χειρασ κακων δια σον φιλον 
ιθι µη εκλυοµενοσ παροξυνε δε και τον φιλον σου ον ενεγυησω4µη δωσ υπνον σοισ οµµασιν µηδε 
επινυσταξησ σοισ βλεφαροισ5ινα σωζη ωσπερ δορκασ εκ βροχων και ωσπερ ορνεον εκ παγιδοσ6ιθι προσ τον 
µυρµηκα ω οκνηρε και ζηλωσον ιδων τασ οδουσ αυτου και γενου εκεινου σοφωτεροσ7εκεινω γαρ γεωργιου µη 
υπαρχοντοσ µηδε τον αναγκαζοντα εχων µηδε υπο δεσποτην ων8ετοιµαζεται θερουσ την τροφην πολλην τε εν 
τω αµητω ποιειται την παραθεσιν8η πορευθητι προσ την µελισσαν και µαθε ωσ εργατισ εστιν την τε εργασιαν 
ωσ σεµνην ποιειται8ησ τουσ πονουσ βασιλεισ και ιδιωται προσ υγιειαν προσφερονται ποθεινη δε εστιν πασιν 
και επιδοξοσ8καιπερ ουσα τη ρωµη ασθενησ την σοφιαν τιµησασα προηχθη9εωσ τινοσ οκνηρε κατακεισαι 
ποτε δε εξ υπνου εγερθηση10ολιγον µεν υπνοισ ολιγον δε καθησαι µικρον δε νυσταζεισ ολιγον δε εναγκαλιζη 
χερσιν στηθη11ειτ′ εµπαραγινεται σοι ωσπερ κακοσ οδοιποροσ η πενια και η ενδεια ωσπερ αγαθοσ 
δροµευσ11εαν δε αοκνοσ ησ ηξει ωσπερ πηγη ο αµητοσ σου η δε ενδεια ωσπερ κακοσ δροµευσ 
απαυτοµολησει12ανηρ αφρων και παρανοµοσ πορευεται οδουσ ουκ αγαθασ13ο δ′ αυτοσ εννευει οφθαλµω 
σηµαινει δε ποδι διδασκει δε εννευµασιν δακτυλων14διεστραµµενη δε καρδια τεκταινεται κακα εν παντι 
καιρω ο τοιουτοσ ταραχασ συνιστησιν πολει15δια τουτο εξαπινησ ερχεται η απωλεια αυτου διακοπη και 
συντριβη ανιατοσ16οτι χαιρει πασιν οισ µισει ο κυριοσ συντριβεται δε δι′ ακαθαρσιαν ψυχησ17οφθαλµοσ 
υβριστου γλωσσα αδικοσ χειρεσ εκχεουσαι αιµα δικαιου18και καρδια τεκταινοµενη λογισµουσ κακουσ και 
ποδεσ επισπευδοντεσ κακοποιειν19εκκαιει ψευδη µαρτυσ αδικοσ και επιπεµπει κρισεισ ανα µεσον 
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αδελφων20υιε φυλασσε νοµουσ πατροσ σου και µη απωση θεσµουσ µητροσ σου21αφαψαι δε αυτουσ επι ση 
ψυχη δια παντοσ και εγκλοιωσαι επι σω τραχηλω22ηνικα αν περιπατησ επαγου αυτην και µετα σου εστω ωσ δ′ 
αν καθευδησ φυλασσετω σε ινα εγειροµενω συλλαλη σοι23οτι λυχνοσ εντολη νοµου και φωσ και οδοσ ζωησ 
ελεγχοσ και παιδεια24του διαφυλασσειν σε απο γυναικοσ υπανδρου και απο διαβολησ γλωσσησ 
αλλοτριασ25µη σε νικηση καλλουσ επιθυµια µηδε αγρευθησ σοισ οφθαλµοισ µηδε συναρπασθησ απο των 
αυτησ βλεφαρων26τιµη γαρ πορνησ οση και ενοσ αρτου γυνη δε ανδρων τιµιασ ψυχασ αγρευει27αποδησει τισ 
πυρ εν κολπω τα δε ιµατια ου κατακαυσει28η περιπατησει τισ επ′ ανθρακων πυροσ τουσ δε ποδασ ου 
κατακαυσει29ουτωσ ο εισελθων προσ γυναικα υπανδρον ουκ αθωωθησεται ουδε πασ ο απτοµενοσ αυτησ30ου 
θαυµαστον εαν αλω τισ κλεπτων κλεπτει γαρ ινα εµπληση την ψυχην πεινων31εαν δε αλω αποτεισει 
επταπλασια και παντα τα υπαρχοντα αυτου δουσ ρυσεται εαυτον32ο δε µοιχοσ δι′ ενδειαν φρενων απωλειαν 
τη ψυχη αυτου περιποιειται33οδυνασ τε και ατιµιασ υποφερει το δε ονειδοσ αυτου ουκ εξαλειφθησεται εισ τον 
αιωνα34µεστοσ γαρ ζηλου θυµοσ ανδροσ αυτησ ου φεισεται εν ηµερα κρισεωσ35ουκ ανταλλαξεται ουδενοσ 
λυτρου την εχθραν ουδε µη διαλυθη πολλων δωρων 

Chapter 7
1υιε φυλασσε εµουσ λογουσ τασ δε εµασ εντολασ κρυψον παρα σεαυτω1υιε τιµα τον κυριον και ισχυσεισ 
πλην δε αυτου µη φοβου αλλον2φυλαξον εµασ εντολασ και βιωσεισ τουσ δε εµουσ λογουσ ωσπερ κορασ 
οµµατων3περιθου δε αυτουσ σοισ δακτυλοισ επιγραψον δε επι το πλατοσ τησ καρδιασ σου4ειπον την σοφιαν 
σην αδελφην ειναι την δε φρονησιν γνωριµον περιποιησαι σεαυτω5ινα σε τηρηση απο γυναικοσ αλλοτριασ 
και πονηρασ εαν σε λογοισ τοισ προσ χαριν εµβαληται6απο γαρ θυριδοσ εκ του οικου αυτησ εισ τασ 
πλατειασ παρακυπτουσα7ον αν ιδη των αφρονων τεκνων νεανιαν ενδεη φρενων8παραπορευοµενον παρα 
γωνιαν εν διοδοισ οικων αυτησ9και λαλουντα εν σκοτει εσπερινω ηνικα αν ησυχια νυκτερινη η και 
γνοφωδησ10η δε γυνη συναντα αυτω ειδοσ εχουσα πορνικον η ποιει νεων εξιπτασθαι καρδιασ11ανεπτερωµενη 
δε εστιν και ασωτοσ εν οικω δε ουχ ησυχαζουσιν οι ποδεσ αυτησ12χρονον γαρ τινα εξω ρεµβεται χρονον δε εν 
πλατειαισ παρα πασαν γωνιαν ενεδρευει13ειτα επιλαβοµενη εφιλησεν αυτον αναιδει δε προσωπω προσειπεν 
αυτω14θυσια ειρηνικη µοι εστιν σηµερον αποδιδωµι τασ ευχασ µου15ενεκα τουτου εξηλθον εισ συναντησιν 
σοι ποθουσα το σον προσωπον ευρηκα σε16κειριαισ τετακα την κλινην µου αµφιταποισ δε εστρωκα τοισ απ′ 
αιγυπτου17διερραγκα την κοιτην µου κροκω τον δε οικον µου κινναµωµω18ελθε και απολαυσωµεν φιλιασ εωσ 
ορθρου δευρο και εγκυλισθωµεν ερωτι19ου γαρ παρεστιν ο ανηρ µου εν οικω πεπορευται δε οδον 
µακραν20ενδεσµον αργυριου λαβων εν χειρι αυτου δι′ ηµερων πολλων επανηξει εισ τον οικον 
αυτου21απεπλανησεν δε αυτον πολλη οµιλια βροχοισ τε τοισ απο χειλεων εξωκειλεν αυτον22ο δε 
επηκολουθησεν αυτη κεπφωθεισ ωσπερ δε βουσ επι σφαγην αγεται και ωσπερ κυων επι δεσµουσ23η ωσ ελαφοσ 
τοξευµατι πεπληγωσ εισ το ηπαρ σπευδει δε ωσπερ ορνεον εισ παγιδα ουκ ειδωσ οτι περι ψυχησ τρεχει24νυν 
ουν υιε ακουε µου και προσεχε ρηµασιν στοµατοσ µου25µη εκκλινατω εισ τασ οδουσ αυτησ η καρδια 
σου26πολλουσ γαρ τρωσασα καταβεβληκεν και αναριθµητοι εισιν ουσ πεφονευκεν27οδοι αδου ο οικοσ αυτησ 
καταγουσαι εισ τα ταµιεια του θανατου 

Chapter 8
1συ την σοφιαν κηρυξεισ ινα φρονησισ σοι υπακουση2επι γαρ των υψηλων ακρων εστιν ανα µεσον δε των 
τριβων εστηκεν3παρα γαρ πυλαισ δυναστων παρεδρευει εν δε εισοδοισ υµνειται4υµασ ω ανθρωποι παρακαλω 
και προι+εµαι εµην φωνην υιοισ ανθρωπων5νοησατε ακακοι πανουργιαν οι δε απαιδευτοι ενθεσθε 
καρδιαν6εισακουσατε µου σεµνα γαρ ερω και ανοισω απο χειλεων ορθα7οτι αληθειαν µελετησει ο φαρυγξ µου 
εβδελυγµενα δε εναντιον εµου χειλη ψευδη8µετα δικαιοσυνησ παντα τα ρηµατα του στοµατοσ µου ουδεν εν 
αυτοισ σκολιον ουδε στραγγαλωδεσ9παντα ενωπια τοισ συνιουσιν και ορθα τοισ ευρισκουσι γνωσιν10λαβετε 
παιδειαν και µη αργυριον και γνωσιν υπερ χρυσιον δεδοκιµασµενον ανθαιρεισθε δε αισθησιν χρυσιου 
καθαρου11κρεισσων γαρ σοφια λιθων πολυτελων παν δε τιµιον ουκ αξιον αυτησ εστιν12εγω η σοφια 
κατεσκηνωσα βουλην και γνωσιν και εννοιαν εγω επεκαλεσαµην13φοβοσ κυριου µισει αδικιαν υβριν τε και 
υπερηφανιαν και οδουσ πονηρων µεµισηκα δε εγω διεστραµµενασ οδουσ κακων14εµη βουλη και ασφαλεια 
εµη φρονησισ εµη δε ισχυσ15δι′ εµου βασιλεισ βασιλευουσιν και οι δυνασται γραφουσιν δικαιοσυνην16δι′ 
εµου µεγιστανεσ µεγαλυνονται και τυραννοι δι′ εµου κρατουσι γησ17εγω τουσ εµε φιλουντασ αγαπω οι δε εµε 
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ζητουντεσ ευρησουσιν18πλουτοσ και δοξα εµοι υπαρχει και κτησισ πολλων και δικαιοσυνη19βελτιον εµε 
καρπιζεσθαι υπερ χρυσιον και λιθον τιµιον τα δε εµα γενηµατα κρεισσω αργυριου εκλεκτου20εν οδοισ 
δικαιοσυνησ περιπατω και ανα µεσον τριβων δικαιωµατοσ αναστρεφοµαι21ινα µερισω τοισ εµε αγαπωσιν 
υπαρξιν και τουσ θησαυρουσ αυτων εµπλησω αγαθων21εαν αναγγειλω υµιν τα καθ′ ηµεραν γινοµενα 
µνηµονευσω τα εξ αιωνοσ αριθµησαι22κυριοσ εκτισεν µε αρχην οδων αυτου εισ εργα αυτου23προ του αιωνοσ 
εθεµελιωσεν µε εν αρχη24προ του την γην ποιησαι και προ του τασ αβυσσουσ ποιησαι προ του προελθειν τασ 
πηγασ των υδατων25προ του ορη εδρασθηναι προ δε παντων βουνων γεννα µε26κυριοσ εποιησεν χωρασ και 
αοικητουσ και ακρα οικουµενα τησ υπ′ ουρανον27ηνικα ητοιµαζεν τον ουρανον συµπαρηµην αυτω και οτε 
αφωριζεν τον εαυτου θρονον επ′ ανεµων28ηνικα ισχυρα εποιει τα ανω νεφη και ωσ ασφαλεισ ετιθει πηγασ τησ 
υπ′ ουρανον29και ισχυρα εποιει τα θεµελια τησ γησ30ηµην παρ′ αυτω αρµοζουσα εγω ηµην η προσεχαιρεν 
καθ′ ηµεραν δε ευφραινοµην εν προσωπω αυτου εν παντι καιρω31οτε ευφραινετο την οικουµενην συντελεσασ 
και ενευφραινετο εν υιοισ ανθρωπων32νυν ουν υιε ακουε µου34µακαριοσ ανηρ οσ εισακουσεται µου και 
ανθρωποσ οσ τασ εµασ οδουσ φυλαξει αγρυπνων επ′ εµαισ θυραισ καθ′ ηµεραν τηρων σταθµουσ εµων 
εισοδων35αι γαρ εξοδοι µου εξοδοι ζωησ και ετοιµαζεται θελησισ παρα κυριου36οι δε εισ εµε αµαρτανοντεσ 
ασεβουσιν τασ εαυτων ψυχασ και οι µισουντεσ µε αγαπωσιν θανατον 

Chapter 9
1η σοφια ωκοδοµησεν εαυτη οικον και υπηρεισεν στυλουσ επτα2εσφαξεν τα εαυτησ θυµατα εκερασεν εισ 
κρατηρα τον εαυτησ οινον και ητοιµασατο την εαυτησ τραπεζαν3απεστειλεν τουσ εαυτησ δουλουσ 
συγκαλουσα µετα υψηλου κηρυγµατοσ επι κρατηρα λεγουσα4οσ εστιν αφρων εκκλινατω προσ µε και τοισ 
ενδεεσι φρενων ειπεν5ελθατε φαγετε των εµων αρτων και πιετε οινον ον εκερασα υµιν6απολειπετε αφροσυνην 
και ζησεσθε και ζητησατε φρονησιν ινα βιωσητε και κατορθωσατε εν γνωσει συνεσιν7ο παιδευων κακουσ 
ληµψεται εαυτω ατιµιαν ελεγχων δε τον ασεβη µωµησεται εαυτον8µη ελεγχε κακουσ ινα µη µισωσιν σε ελεγχε 
σοφον και αγαπησει σε9διδου σοφω αφορµην και σοφωτεροσ εσται γνωριζε δικαιω και προσθησει του 
δεχεσθαι10αρχη σοφιασ φοβοσ κυριου και βουλη αγιων συνεσισ10το γαρ γνωναι νοµον διανοιασ εστιν 
αγαθησ11τουτω γαρ τω τροπω πολυν ζησεισ χρονον και προστεθησεται σοι ετη ζωησ σου12υιε εαν σοφοσ γενη 
σεαυτω σοφοσ εση και τοισ πλησιον εαν δε κακοσ αποβησ µονοσ αναντλησεισ κακα12οσ ερειδεται επι 
ψευδεσιν ουτοσ ποιµανει ανεµουσ ο δ′ αυτοσ διωξεται ορνεα πετοµενα12απελιπεν γαρ οδουσ του εαυτου 
αµπελωνοσ τουσ δε αξονασ του ιδιου γεωργιου πεπλανηται12διαπορευεται δε δι′ ανυδρου ερηµου και γην 
διατεταγµενην εν διψωδεσιν συναγει δε χερσιν ακαρπιαν13γυνη αφρων και θρασεια ενδεησ ψωµου γινεται η 
ουκ επισταται αισχυνην14εκαθισεν επι θυραισ του εαυτησ οικου επι διφρου εµφανωσ εν 
πλατειαισ15προσκαλουµενη τουσ παριοντασ και κατευθυνοντασ εν ταισ οδοισ αυτων16οσ εστιν υµων 
αφρονεστατοσ εκκλινατω προσ µε ενδεεσι δε φρονησεωσ παρακελευοµαι λεγουσα17αρτων κρυφιων ηδεωσ 
αψασθε και υδατοσ κλοπησ γλυκερου18ο δε ουκ οιδεν οτι γηγενεισ παρ′ αυτη ολλυνται και επι πετευρον αδου 
συναντα18αλλα αποπηδησον µη εγχρονισησ εν τω τοπω µηδε επιστησησ το σον οµµα προσ αυτην18ουτωσ γαρ 
διαβηση υδωρ αλλοτριον και υπερβηση ποταµον αλλοτριον18απο δε υδατοσ αλλοτριου αποσχου και απο 
πηγησ αλλοτριασ µη πιησ18ινα πολυν ζησησ χρονον προστεθη δε σοι ετη ζωησ 

Chapter 10
1υιοσ σοφοσ ευφραινει πατερα υιοσ δε αφρων λυπη τη µητρι2ουκ ωφελησουσιν θησαυροι ανοµουσ 
δικαιοσυνη δε ρυσεται εκ θανατου3ου λιµοκτονησει κυριοσ ψυχην δικαιαν ζωην δε ασεβων ανατρεψει4πενια 
ανδρα ταπεινοι χειρεσ δε ανδρειων πλουτιζουσιν4υιοσ πεπαιδευµενοσ σοφοσ εσται τω δε αφρονι διακονω 
χρησεται5διεσωθη απο καυµατοσ υιοσ νοηµων ανεµοφθοροσ δε γινεται εν αµητω υιοσ παρανοµοσ6ευλογια 
κυριου επι κεφαλην δικαιου στοµα δε ασεβων καλυψει πενθοσ αωρον7µνηµη δικαιων µετ′ εγκωµιων ονοµα δε 
ασεβουσ σβεννυται8σοφοσ καρδια δεξεται εντολασ ο δε αστεγοσ χειλεσιν σκολιαζων υποσκελισθησεται9οσ 
πορευεται απλωσ πορευεται πεποιθωσ ο δε διαστρεφων τασ οδουσ αυτου γνωσθησεται10ο εννευων οφθαλµοισ 
µετα δολου συναγει ανδρασι λυπασ ο δε ελεγχων µετα παρρησιασ ειρηνοποιει11πηγη ζωησ εν χειρι δικαιου 
στοµα δε ασεβουσ καλυψει απωλεια12µισοσ εγειρει νεικοσ παντασ δε τουσ µη φιλονεικουντασ καλυπτει 
φιλια13οσ εκ χειλεων προφερει σοφιαν ραβδω τυπτει ανδρα ακαρδιον14σοφοι κρυψουσιν αισθησιν στοµα δε 
προπετουσ εγγιζει συντριβη15κτησισ πλουσιων πολισ οχυρα συντριβη δε ασεβων πενια16εργα δικαιων ζωην 
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ποιει καρποι δε ασεβων αµαρτιασ17οδουσ δικαιασ ζωησ φυλασσει παιδεια παιδεια δε ανεξελεγκτοσ 
πλαναται18καλυπτουσιν εχθραν χειλη δικαια οι δε εκφεροντεσ λοιδοριασ αφρονεστατοι εισιν19εκ πολυλογιασ 
ουκ εκφευξη αµαρτιαν φειδοµενοσ δε χειλεων νοηµων εση20αργυροσ πεπυρωµενοσ γλωσσα δικαιου καρδια δε 
ασεβουσ εκλειψει21χειλη δικαιων επισταται υψηλα οι δε αφρονεσ εν ενδεια τελευτωσιν22ευλογια κυριου επι 
κεφαλην δικαιου αυτη πλουτιζει και ου µη προστεθη αυτη λυπη εν καρδια23εν γελωτι αφρων πρασσει κακα η 
δε σοφια ανδρι τικτει φρονησιν24εν απωλεια ασεβησ περιφερεται επιθυµια δε δικαιου 
δεκτη25παραπορευοµενησ καταιγιδοσ αφανιζεται ασεβησ δικαιοσ δε εκκλινασ σωζεται εισ τον αιωνα26ωσπερ 
οµφαξ οδουσι βλαβερον και καπνοσ οµµασιν ουτωσ παρανοµια τοισ χρωµενοισ αυτην27φοβοσ κυριου 
προστιθησιν ηµερασ ετη δε ασεβων ολιγωθησεται28εγχρονιζει δικαιοισ ευφροσυνη ελπισ δε ασεβων 
ολλυται29οχυρωµα οσιου φοβοσ κυριου συντριβη δε τοισ εργαζοµενοισ κακα30δικαιοσ τον αιωνα ουκ ενδωσει 
ασεβεισ δε ουκ οικησουσιν γην31στοµα δικαιου αποσταζει σοφιαν γλωσσα δε αδικου εξολειται32χειλη ανδρων 
δικαιων αποσταζει χαριτασ στοµα δε ασεβων αποστρεφεται 

Chapter 11
1ζυγοι δολιοι βδελυγµα ενωπιον κυριου σταθµιον δε δικαιον δεκτον αυτω2ου εαν εισελθη υβρισ εκει και 
ατιµια στοµα δε ταπεινων µελετα σοφιαν3αποθανων δικαιοσ ελιπεν µεταµελον προχειροσ δε γινεται και 
επιχαρτοσ ασεβων απωλεια5δικαιοσυνη αµωµουσ ορθοτοµει οδουσ ασεβεια δε περιπιπτει αδικια6δικαιοσυνη 
ανδρων ορθων ρυεται αυτουσ τη δε απωλεια αυτων αλισκονται παρανοµοι7τελευτησαντοσ ανδροσ δικαιου 
ουκ ολλυται ελπισ το δε καυχηµα των ασεβων ολλυται8δικαιοσ εκ θηρασ εκδυνει αντ′ αυτου δε παραδιδοται 
ο ασεβησ9εν στοµατι ασεβων παγισ πολιταισ αισθησισ δε δικαιων ευοδοσ10εν αγαθοισ δικαιων κατωρθωσεν 
πολισ11στοµασιν δε ασεβων κατεσκαφη12µυκτηριζει πολιτασ ενδεησ φρενων ανηρ δε φρονιµοσ ησυχιαν 
αγει13ανηρ διγλωσσοσ αποκαλυπτει βουλασ εν συνεδριω πιστοσ δε πνοη κρυπτει πραγµατα14οισ µη υπαρχει 
κυβερνησισ πιπτουσιν ωσπερ φυλλα σωτηρια δε υπαρχει εν πολλη βουλη15πονηροσ κακοποιει οταν συµµειξη 
δικαιω µισει δε ηχον ασφαλειασ16γυνη ευχαριστοσ εγειρει ανδρι δοξαν θρονοσ δε ατιµιασ γυνη µισουσα 
δικαια πλουτου οκνηροι ενδεεισ γινονται οι δε ανδρειοι ερειδονται πλουτω17τη ψυχη αυτου αγαθον ποιει 
ανηρ ελεηµων εξολλυει δε αυτου σωµα ο ανελεηµων18ασεβησ ποιει εργα αδικα σπερµα δε δικαιων µισθοσ 
αληθειασ19υιοσ δικαιοσ γενναται εισ ζωην διωγµοσ δε ασεβουσ εισ θανατον20βδελυγµα κυριω διεστραµµεναι 
οδοι προσδεκτοι δε αυτω παντεσ αµωµοι εν ταισ οδοισ αυτων21χειρι χειρασ εµβαλων αδικωσ ουκ ατιµωρητοσ 
εσται ο δε σπειρων δικαιοσυνην ληµψεται µισθον πιστον22ωσπερ ενωτιον εν ρινι υοσ ουτωσ γυναικι 
κακοφρονι καλλοσ23επιθυµια δικαιων πασα αγαθη ελπισ δε ασεβων απολειται24εισιν οι τα ιδια σπειροντεσ 
πλειονα ποιουσιν εισιν και οι συναγοντεσ ελαττονουνται25ψυχη ευλογουµενη πασα απλη ανηρ δε θυµωδησ 
ουκ ευσχηµων26ο συνεχων σιτον υπολιποιτο αυτον τοισ εθνεσιν ευλογια δε εισ κεφαλην του 
µεταδιδοντοσ27τεκταινοµενοσ αγαθα ζητει χαριν αγαθην εκζητουντα δε κακα καταληµψεται αυτον28ο 
πεποιθωσ επι πλουτω ουτοσ πεσειται ο δε αντιλαµβανοµενοσ δικαιων ουτοσ ανατελει29ο µη 
συµπεριφεροµενοσ τω εαυτου οικω κληρονοµησει ανεµον δουλευσει δε αφρων φρονιµω30εκ καρπου 
δικαιοσυνησ φυεται δενδρον ζωησ αφαιρουνται δε αωροι ψυχαι παρανοµων31ει ο µεν δικαιοσ µολισ σωζεται 
ο ασεβησ και αµαρτωλοσ που φανειται 

Chapter 12
1ο αγαπων παιδειαν αγαπα αισθησιν ο δε µισων ελεγχουσ αφρων2κρεισσων ο ευρων χαριν παρα κυριω ανηρ 
δε παρανοµοσ παρασιωπηθησεται3ου κατορθωσει ανθρωποσ εξ ανοµου αι δε ριζαι των δικαιων ουκ 
εξαρθησονται4γυνη ανδρεια στεφανοσ τω ανδρι αυτησ ωσπερ δε εν ξυλω σκωληξ ουτωσ ανδρα απολλυσιν 
γυνη κακοποιοσ5λογισµοι δικαιων κριµατα κυβερνωσιν δε ασεβεισ δολουσ6λογοι ασεβων δολιοι στοµα δε 
ορθων ρυσεται αυτουσ7ου εαν στραφη ασεβησ αφανιζεται οικοι δε δικαιων παραµενουσιν8στοµα συνετου 
εγκωµιαζεται υπο ανδροσ νωθροκαρδιοσ δε µυκτηριζεται9κρεισσων ανηρ εν ατιµια δουλευων εαυτω η τιµην 
εαυτω περιτιθεισ και προσδεοµενοσ αρτου10δικαιοσ οικτιρει ψυχασ κτηνων αυτου τα δε σπλαγχνα των 
ασεβων ανελεηµονα11ο εργαζοµενοσ την εαυτου γην εµπλησθησεται αρτων οι δε διωκοντεσ µαταια ενδεεισ 
φρενων11οσ εστιν ηδυσ εν οινων διατριβαισ εν τοισ εαυτου οχυρωµασιν καταλειψει ατιµιαν12επιθυµιαι 
ασεβων κακαι αι δε ριζαι των ευσεβων εν οχυρωµασιν13δι′ αµαρτιαν χειλεων εµπιπτει εισ παγιδασ 
αµαρτωλοσ εκφευγει δε εξ αυτων δικαιοσ13ο βλεπων λεια ελεηθησεται ο δε συναντων εν πυλαισ εκθλιψει 
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ψυχασ14απο καρπων στοµατοσ ψυχη ανδροσ πλησθησεται αγαθων ανταποδοµα δε χειλεων αυτου δοθησεται 
αυτω15οδοι αφρονων ορθαι ενωπιον αυτων εισακουει δε συµβουλιασ σοφοσ16αφρων αυθηµερον εξαγγελλει 
οργην αυτου κρυπτει δε την εαυτου ατιµιαν πανουργοσ17επιδεικνυµενην πιστιν απαγγελλει δικαιοσ ο δε 
µαρτυσ των αδικων δολιοσ18εισιν οι λεγοντεσ τιτρωσκουσιν µαχαιρα γλωσσαι δε σοφων ιωνται19χειλη 
αληθινα κατορθοι µαρτυριαν µαρτυσ δε ταχυσ γλωσσαν εχει αδικον20δολοσ εν καρδια τεκταινοµενου κακα 
οι δε βουλοµενοι ειρηνην ευφρανθησονται21ουκ αρεσει τω δικαιω ουδεν αδικον οι δε ασεβεισ πλησθησονται 
κακων22βδελυγµα κυριω χειλη ψευδη ο δε ποιων πιστεισ δεκτοσ παρ′ αυτω23ανηρ συνετοσ θρονοσ αισθησεωσ 
καρδια δε αφρονων συναντησεται αραισ24χειρ εκλεκτων κρατησει ευχερωσ δολιοι δε εσονται εισ 
προνοµην25φοβεροσ λογοσ καρδιαν ταρασσει ανδροσ δικαιου αγγελια δε αγαθη ευφραινει αυτον26επιγνωµων 
δικαιοσ εαυτου φιλοσ εσται αι δε γνωµαι των ασεβων ανεπιεικεισ αµαρτανοντασ καταδιωξεται κακα η δε 
οδοσ των ασεβων πλανησει αυτουσ27ουκ επιτευξεται δολιοσ θηρασ κτηµα δε τιµιον ανηρ καθαροσ28εν οδοισ 
δικαιοσυνησ ζωη οδοι δε µνησικακων εισ θανατον 

Chapter 13
1υιοσ πανουργοσ υπηκοοσ πατρι υιοσ δε ανηκοοσ εν απωλεια2απο καρπων δικαιοσυνησ φαγεται αγαθοσ 
ψυχαι δε παρανοµων ολουνται αωροι3οσ φυλασσει το εαυτου στοµα τηρει την εαυτου ψυχην ο δε προπετησ 
χειλεσιν πτοησει εαυτον4εν επιθυµιαισ εστιν πασ αεργοσ χειρεσ δε ανδρειων εν επιµελεια5λογον αδικον µισει 
δικαιοσ ασεβησ δε αισχυνεται και ουχ εξει παρρησιαν6δικαιοσυνη φυλασσει ακακουσ τουσ δε ασεβεισ 
φαυλουσ ποιει αµαρτια7εισιν οι πλουτιζοντεσ εαυτουσ µηδεν εχοντεσ και εισιν οι ταπεινουντεσ εαυτουσ εν 
πολλω πλουτω8λυτρον ανδροσ ψυχησ ο ιδιοσ πλουτοσ πτωχοσ δε ουχ υφισταται απειλην9φωσ δικαιοισ δια 
παντοσ φωσ δε ασεβων σβεννυται9ψυχαι δολιαι πλανωνται εν αµαρτιαισ δικαιοι δε οικτιρουσιν και 
ελεωσιν10κακοσ µεθ′ υβρεωσ πρασσει κακα οι δε εαυτων επιγνωµονεσ σοφοι11υπαρξισ επισπουδαζοµενη µετα 
ανοµιασ ελασσων γινεται ο δε συναγων εαυτω µετ′ ευσεβειασ πληθυνθησεται δικαιοσ οικτιρει και 
κιχρα12κρεισσων εναρχοµενοσ βοηθων καρδια του επαγγελλοµενου και εισ ελπιδα αγοντοσ δενδρον γαρ ζωησ 
επιθυµια αγαθη13οσ καταφρονει πραγµατοσ καταφρονηθησεται υπ′ αυτου ο δε φοβουµενοσ εντολην ουτοσ 
υγιαινει13υιω δολιω ουδεν εσται αγαθον οικετη δε σοφω ευοδοι εσονται πραξεισ και κατευθυνθησεται η οδοσ 
αυτου14νοµοσ σοφου πηγη ζωησ ο δε ανουσ υπο παγιδοσ θανειται15συνεσισ αγαθη διδωσιν χαριν το δε γνωναι 
νοµον διανοιασ εστιν αγαθησ οδοι δε καταφρονουντων εν απωλεια16πασ πανουργοσ πρασσει µετα γνωσεωσ ο 
δε αφρων εξεπετασεν εαυτου κακιαν17βασιλευσ θρασυσ εµπεσειται εισ κακα αγγελοσ δε πιστοσ ρυσεται 
αυτον18πενιαν και ατιµιαν αφαιρειται παιδεια ο δε φυλασσων ελεγχουσ δοξασθησεται19επιθυµιαι ευσεβων 
ηδυνουσιν ψυχην εργα δε ασεβων µακραν απο γνωσεωσ20ο συµπορευοµενοσ σοφοισ σοφοσ εσται ο δε 
συµπορευοµενοσ αφροσι γνωσθησεται21αµαρτανοντασ καταδιωξεται κακα τουσ δε δικαιουσ καταληµψεται 
αγαθα22αγαθοσ ανηρ κληρονοµησει υιουσ υιων θησαυριζεται δε δικαιοισ πλουτοσ ασεβων23δικαιοι 
ποιησουσιν εν πλουτω ετη πολλα αδικοι δε απολουνται συντοµωσ24οσ φειδεται τησ βακτηριασ µισει τον υιον 
αυτου ο δε αγαπων επιµελωσ παιδευει25δικαιοσ εσθων εµπιπλα την ψυχην αυτου ψυχαι δε ασεβων ενδεεισ 

Chapter 14
1σοφαι γυναικεσ ωκοδοµησαν οικουσ η δε αφρων κατεσκαψεν ταισ χερσιν αυτησ2ο πορευοµενοσ ορθωσ 
φοβειται τον κυριον ο δε σκολιαζων ταισ οδοισ αυτου ατιµασθησεται3εκ στοµατοσ αφρονων βακτηρια 
υβρεωσ χειλη δε σοφων φυλασσει αυτουσ4ου µη εισιν βοεσ φατναι καθαραι ου δε πολλα γενηµατα φανερα 
βοοσ ισχυσ5µαρτυσ πιστοσ ου ψευδεται εκκαιει δε ψευδη µαρτυσ αδικοσ6ζητησεισ σοφιαν παρα κακοισ και 
ουχ ευρησεισ αισθησισ δε παρα φρονιµοισ ευχερησ7παντα εναντια ανδρι αφρονι οπλα δε αισθησεωσ χειλη 
σοφα8σοφια πανουργων επιγνωσεται τασ οδουσ αυτων ανοια δε αφρονων εν πλανη9οικιαι παρανοµων 
οφειλησουσιν καθαρισµον οικιαι δε δικαιων δεκται10καρδια ανδροσ αισθητικη λυπηρα ψυχη αυτου οταν δε 
ευφραινηται ουκ επιµειγνυται υβρει11οικιαι ασεβων αφανισθησονται σκηναι δε κατορθουντων 
στησονται12εστιν οδοσ η δοκει ορθη ειναι παρα ανθρωποισ τα δε τελευταια αυτησ ερχεται εισ πυθµενα 
αδου13εν ευφροσυναισ ου προσµειγνυται λυπη τελευταια δε χαρα εισ πενθοσ ερχεται14των εαυτου οδων 
πλησθησεται θρασυκαρδιοσ απο δε των διανοηµατων αυτου ανηρ αγαθοσ15ακακοσ πιστευει παντι λογω 
πανουργοσ δε ερχεται εισ µετανοιαν16σοφοσ φοβηθεισ εξεκλινεν απο κακου ο δε αφρων εαυτω πεποιθωσ 
µειγνυται ανοµω17οξυθυµοσ πρασσει µετα αβουλιασ ανηρ δε φρονιµοσ πολλα υποφερει18µεριουνται αφρονεσ 
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κακιαν οι δε πανουργοι κρατησουσιν αισθησεωσ19ολισθησουσιν κακοι εναντι αγαθων και ασεβεισ 
θεραπευσουσιν θυρασ δικαιων20φιλοι µισησουσιν φιλουσ πτωχουσ φιλοι δε πλουσιων πολλοι21ο ατιµαζων 
πενητασ αµαρτανει ελεων δε πτωχουσ µακαριστοσ22πλανωµενοι τεκταινουσι κακα ελεον δε και αληθειαν 
τεκταινουσιν αγαθοι ουκ επιστανται ελεον και πιστιν τεκτονεσ κακων ελεηµοσυναι δε και πιστεισ παρα 
τεκτοσιν αγαθοισ23εν παντι µεριµνωντι ενεστιν περισσον ο δε ηδυσ και αναλγητοσ εν ενδεια εσται24στεφανοσ 
σοφων πανουργοσ η δε διατριβη αφρονων κακη25ρυσεται εκ κακων ψυχην µαρτυσ πιστοσ εκκαιει δε ψευδη 
δολιοσ26εν φοβω κυριου ελπισ ισχυοσ τοισ δε τεκνοισ αυτου καταλειπει ερεισµα27προσταγµα κυριου πηγη 
ζωησ ποιει δε εκκλινειν εκ παγιδοσ θανατου28εν πολλω εθνει δοξα βασιλεωσ εν δε εκλειψει λαου συντριβη 
δυναστου29µακροθυµοσ ανηρ πολυσ εν φρονησει ο δε ολιγοψυχοσ ισχυρωσ αφρων30πραυ+θυµοσ ανηρ 
καρδιασ ιατροσ σησ δε οστεων καρδια αισθητικη31ο συκοφαντων πενητα παροξυνει τον ποιησαντα αυτον ο 
δε τιµων αυτον ελεα πτωχον32εν κακια αυτου απωσθησεται ασεβησ ο δε πεποιθωσ τη εαυτου οσιοτητι 
δικαιοσ33εν καρδια αγαθη ανδροσ σοφια εν δε καρδια αφρονων ου διαγινωσκεται34δικαιοσυνη υψοι εθνοσ 
ελασσονουσι δε φυλασ αµαρτιαι35δεκτοσ βασιλει υπηρετησ νοηµων τη δε εαυτου ευστροφια αφαιρειται 
ατιµιαν 

Chapter 15
1οργη απολλυσιν και φρονιµουσ αποκρισισ δε υποπιπτουσα αποστρεφει θυµον λογοσ δε λυπηροσ εγειρει 
οργασ2γλωσσα σοφων καλα επισταται στοµα δε αφρονων αναγγελει κακα3εν παντι τοπω οφθαλµοι κυριου 
σκοπευουσιν κακουσ τε και αγαθουσ4ιασισ γλωσσησ δενδρον ζωησ ο δε συντηρων αυτην πλησθησεται 
πνευµατοσ5αφρων µυκτηριζει παιδειαν πατροσ ο δε φυλασσων εντολασ πανουργοτεροσ6εν πλεοναζουση 
δικαιοσυνη ισχυσ πολλη οι δε ασεβεισ ολορριζοι εκ γησ ολουνται οικοισ δικαιων ισχυσ πολλη καρποι δε 
ασεβων απολουνται7χειλη σοφων δεδεται αισθησει καρδιαι δε αφρονων ουκ ασφαλεισ8θυσιαι ασεβων 
βδελυγµα κυριω ευχαι δε κατευθυνοντων δεκται παρ′ αυτω9βδελυγµα κυριω οδοι ασεβουσ διωκοντασ δε 
δικαιοσυνην αγαπα10παιδεια ακακου γνωριζεται υπο των παριοντων οι δε µισουντεσ ελεγχουσ τελευτωσιν 
αισχρωσ11αδησ και απωλεια φανερα παρα τω κυριω πωσ ουχι και αι καρδιαι των ανθρωπων12ουκ αγαπησει 
απαιδευτοσ τουσ ελεγχοντασ αυτον µετα δε σοφων ουχ οµιλησει13καρδιασ ευφραινοµενησ προσωπον θαλλει 
εν δε λυπαισ ουσησ σκυθρωπαζει14καρδια ορθη ζητει αισθησιν στοµα δε απαιδευτων γνωσεται κακα15παντα 
τον χρονον οι οφθαλµοι των κακων προσδεχονται κακα οι δε αγαθοι ησυχαζουσιν δια παντοσ16κρεισσων 
µικρα µερισ µετα φοβου κυριου η θησαυροι µεγαλοι µετα αφοβιασ17κρεισσων ξενισµοσ λαχανων προσ φιλιαν 
και χαριν η παραθεσισ µοσχων µετα εχθρασ18ανηρ θυµωδησ παρασκευαζει µαχασ µακροθυµοσ δε και την 
µελλουσαν καταπραυ+νει18µακροθυµοσ ανηρ κατασβεσει κρισεισ ο δε ασεβησ εγειρει µαλλον19οδοι αεργων 
εστρωµεναι ακανθαισ αι δε των ανδρειων τετριµµεναι20υιοσ σοφοσ ευφραινει πατερα υιοσ δε αφρων 
µυκτηριζει µητερα αυτου21ανοητου τριβοι ενδεεισ φρενων ανηρ δε φρονιµοσ κατευθυνων 
πορευεται22υπερτιθενται λογισµουσ οι µη τιµωντεσ συνεδρια εν δε καρδιαισ βουλευοµενων µενει βουλη23ου 
µη υπακουση ο κακοσ αυτη ουδε µη ειπη καιριον τι και καλον τω κοινω24οδοι ζωησ διανοηµατα συνετου ινα 
εκκλινασ εκ του αδου σωθη25οικουσ υβριστων κατασπα κυριοσ εστηρισεν δε οριον χηρασ26βδελυγµα κυριω 
λογισµοσ αδικοσ αγνων δε ρησεισ σεµναι27εξολλυσιν εαυτον ο δωροληµπτησ ο δε µισων δωρων ληµψεισ 
σωζεται27ελεηµοσυναισ και πιστεσιν αποκαθαιρονται αµαρτιαι τω δε φοβω κυριου εκκλινει πασ απο 
κακου28καρδιαι δικαιων µελετωσιν πιστεισ στοµα δε ασεβων αποκρινεται κακα28δεκται παρα κυριω οδοι 
ανθρωπων δικαιων δια δε αυτων και οι εχθροι φιλοι γινονται29µακραν απεχει ο θεοσ απο ασεβων ευχαισ δε 
δικαιων επακουει29κρεισσων ολιγη ληµψισ µετα δικαιοσυνησ η πολλα γενηµατα µετα αδικιασ29καρδια 
ανδροσ λογιζεσθω δικαια ινα υπο του θεου διορθωθη τα διαβηµατα αυτου30θεωρων οφθαλµοσ καλα ευφραινει 
καρδιαν φηµη δε αγαθη πιαινει οστα32οσ απωθειται παιδειαν µισει εαυτον ο δε τηρων ελεγχουσ αγαπα ψυχην 
αυτου33φοβοσ θεου παιδεια και σοφια και αρχη δοξησ αποκριθησεται αυτη 

Chapter 16
2παντα τα εργα του ταπεινου φανερα παρα τω θεω οι δε ασεβεισ εν ηµερα κακη ολουνται5ακαθαρτοσ παρα 
θεω πασ υψηλοκαρδιοσ χειρι δε χειρασ εµβαλων αδικωσ ουκ αθωωθησεται7αρχη οδου αγαθησ το ποιειν τα 
δικαια δεκτα δε παρα θεω µαλλον η θυειν θυσιασ8ο ζητων τον κυριον ευρησει γνωσιν µετα δικαιοσυνησ οι δε 
ορθωσ ζητουντεσ αυτον ευρησουσιν ειρηνην9παντα τα εργα του κυριου µετα δικαιοσυνησ φυλασσεται δε ο 
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ασεβησ εισ ηµεραν κακην10µαντειον επι χειλεσιν βασιλεωσ εν δε κρισει ου µη πλανηθη το στοµα 
αυτου11ροπη ζυγου δικαιοσυνη παρα κυριω τα δε εργα αυτου σταθµια δικαια12βδελυγµα βασιλει ο ποιων 
κακα µετα γαρ δικαιοσυνησ ετοιµαζεται θρονοσ αρχησ13δεκτα βασιλει χειλη δικαια λογουσ δε ορθουσ 
αγαπα14θυµοσ βασιλεωσ αγγελοσ θανατου ανηρ δε σοφοσ εξιλασεται αυτον15εν φωτι ζωησ υιοσ βασιλεωσ οι 
δε προσδεκτοι αυτω ωσπερ νεφοσ οψιµον16νοσσιαι σοφιασ αιρετωτεραι χρυσιου νοσσιαι δε φρονησεωσ 
αιρετωτεραι υπερ αργυριον17τριβοι ζωησ εκκλινουσιν απο κακων µηκοσ δε βιου οδοι δικαιοσυνησ ο 
δεχοµενοσ παιδειαν εν αγαθοισ εσται ο δε φυλασσων ελεγχουσ σοφισθησεται οσ φυλασσει τασ εαυτου οδουσ 
τηρει την εαυτου ψυχην αγαπων δε ζωην αυτου φεισεται στοµατοσ αυτου18προ συντριβησ ηγειται υβρισ προ 
δε πτωµατοσ κακοφροσυνη19κρεισσων πραυ+θυµοσ µετα ταπεινωσεωσ η οσ διαιρειται σκυλα µετα 
υβριστων20συνετοσ εν πραγµασιν ευρετησ αγαθων πεποιθωσ δε επι θεω µακαριστοσ21τουσ σοφουσ και 
συνετουσ φαυλουσ καλουσιν οι δε γλυκεισ εν λογω πλειονα ακουσονται22πηγη ζωησ εννοια τοισ κεκτηµενοισ 
παιδεια δε αφρονων κακη23καρδια σοφου νοησει τα απο του ιδιου στοµατοσ επι δε χειλεσιν φορεσει 
επιγνωµοσυνην24κηρια µελιτοσ λογοι καλοι γλυκασµα δε αυτων ιασισ ψυχησ25εισιν οδοι δοκουσαι ειναι 
ορθαι ανδρι τα µεντοι τελευταια αυτων βλεπει εισ πυθµενα αδου26ανηρ εν πονοισ πονει εαυτω και εκβιαζεται 
εαυτου την απωλειαν ο µεντοι σκολιοσ επι τω εαυτου στοµατι φορει την απωλειαν27ανηρ αφρων ορυσσει 
εαυτω κακα επι δε των εαυτου χειλεων θησαυριζει πυρ28ανηρ σκολιοσ διαπεµπεται κακα και λαµπτηρα 
δολου πυρσευει κακοισ και διαχωριζει φιλουσ29ανηρ παρανοµοσ αποπειραται φιλων και απαγει αυτουσ 
οδουσ ουκ αγαθασ30στηριζων οφθαλµουσ αυτου λογιζεται διεστραµµενα οριζει δε τοισ χειλεσιν αυτου παντα 
τα κακα ουτοσ καµινοσ εστιν κακιασ31στεφανοσ καυχησεωσ γηρασ εν δε οδοισ δικαιοσυνησ 
ευρισκεται32κρεισσων ανηρ µακροθυµοσ ισχυρου ο δε κρατων οργησ κρεισσων καταλαµβανοµενου 
πολιν33εισ κολπουσ επερχεται παντα τοισ αδικοισ παρα δε κυριου παντα τα δικαια 

Chapter 17
1κρεισσων ψωµοσ µεθ′ ηδονησ εν ειρηνη η οικοσ πληρησ πολλων αγαθων και αδικων θυµατων µετα 
µαχησ2οικετησ νοηµων κρατησει δεσποτων αφρονων εν δε αδελφοισ διελειται µερη3ωσπερ δοκιµαζεται εν 
καµινω αργυροσ και χρυσοσ ουτωσ εκλεκται καρδιαι παρα κυριω4κακοσ υπακουει γλωσσησ παρανοµων 
δικαιοσ δε ου προσεχει χειλεσιν ψευδεσιν5ο καταγελων πτωχου παροξυνει τον ποιησαντα αυτον ο δε 
επιχαιρων απολλυµενω ουκ αθωωθησεται ο δε επισπλαγχνιζοµενοσ ελεηθησεται6στεφανοσ γεροντων τεκνα 
τεκνων καυχηµα δε τεκνων πατερεσ αυτων6του πιστου ολοσ ο κοσµοσ των χρηµατων του δε απιστου ουδε 
οβολοσ7ουχ αρµοσει αφρονι χειλη πιστα ουδε δικαιω χειλη ψευδη8µισθοσ χαριτων η παιδεια τοισ χρωµενοισ 
ου δ′ αν επιστρεψη ευοδωθησεται9οσ κρυπτει αδικηµατα ζητει φιλιαν οσ δε µισει κρυπτειν διιστησιν φιλουσ 
και οικειουσ10συντριβει απειλη καρδιαν φρονιµου αφρων δε µαστιγωθεισ ουκ αισθανεται11αντιλογιασ εγειρει 
πασ κακοσ ο δε κυριοσ αγγελον ανελεηµονα εκπεµψει αυτω12εµπεσειται µεριµνα ανδρι νοηµονι οι δε αφρονεσ 
διαλογιουνται κακα13οσ αποδιδωσιν κακα αντι αγαθων ου κινηθησεται κακα εκ του οικου αυτου14εξουσιαν 
διδωσιν λογοισ αρχη δικαιοσυνησ προηγειται δε τησ ενδειασ στασισ και µαχη15οσ δικαιον κρινει τον αδικον 
αδικον δε τον δικαιον ακαθαρτοσ και βδελυκτοσ παρα θεω16ινα τι υπηρξεν χρηµατα αφρονι κτησασθαι γαρ 
σοφιαν ακαρδιοσ ου δυνησεται16οσ υψηλον ποιει τον εαυτου οικον ζητει συντριβην ο δε σκολιαζων του 
µαθειν εµπεσειται εισ κακα17εισ παντα καιρον φιλοσ υπαρχετω σοι αδελφοι δε εν αναγκαισ χρησιµοι εστωσαν 
τουτου γαρ χαριν γεννωνται18ανηρ αφρων επικροτει και επιχαιρει εαυτω ωσ και ο εγγυωµενοσ εγγυη τον 
εαυτου φιλον19φιλαµαρτηµων χαιρει µαχαισ20ο δε σκληροκαρδιοσ ου συναντα αγαθοισ ανηρ ευµεταβολοσ 
γλωσση εµπεσειται εισ κακα21καρδια δε αφρονοσ οδυνη τω κεκτηµενω αυτην ουκ ευφραινεται πατηρ επι υιω 
απαιδευτω υιοσ δε φρονιµοσ ευφραινει µητερα αυτου22καρδια ευφραινοµενη ευεκτειν ποιει ανδροσ δε 
λυπηρου ξηραινεται τα οστα23λαµβανοντοσ δωρα εν κολπω αδικωσ ου κατευοδουνται οδοι ασεβησ δε 
εκκλινει οδουσ δικαιοσυνησ24προσωπον συνετον ανδροσ σοφου οι δε οφθαλµοι του αφρονοσ επ′ ακρα 
γησ25οργη πατρι υιοσ αφρων και οδυνη τη τεκουση αυτου26ζηµιουν ανδρα δικαιον ου καλον ουδε οσιον 
επιβουλευειν δυνασταισ δικαιοισ27οσ φειδεται ρηµα προεσθαι σκληρον επιγνωµων µακροθυµοσ δε ανηρ 
φρονιµοσ28ανοητω επερωτησαντι σοφιαν σοφια λογισθησεται ενεον δε τισ εαυτον ποιησασ δοξει φρονιµοσ 
ειναι 

Chapter 18
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1προφασεισ ζητει ανηρ βουλοµενοσ χωριζεσθαι απο φιλων εν παντι δε καιρω επονειδιστοσ εσται2ου χρειαν 
εχει σοφιασ ενδεησ φρενων µαλλον γαρ αγεται αφροσυνη3οταν ελθη ασεβησ εισ βαθοσ κακων καταφρονει 
επερχεται δε αυτω ατιµια και ονειδοσ4υδωρ βαθυ λογοσ εν καρδια ανδροσ ποταµοσ δε αναπηδυει και πηγη 
ζωησ5θαυµασαι προσωπον ασεβουσ ου καλον ουδε οσιον εκκλινειν το δικαιον εν κρισει6χειλη αφρονοσ 
αγουσιν αυτον εισ κακα το δε στοµα αυτου το θρασυ θανατον επικαλειται7στοµα αφρονοσ συντριβη αυτω τα 
δε χειλη αυτου παγισ τη ψυχη αυτου8οκνηρουσ καταβαλλει φοβοσ ψυχαι δε ανδρογυνων πεινασουσιν9ο µη 
ιωµενοσ εαυτον εν τοισ εργοισ αυτου αδελφοσ εστιν του λυµαινοµενου εαυτον10εκ µεγαλωσυνησ ισχυοσ 
ονοµα κυριου αυτω δε προσδραµοντεσ δικαιοι υψουνται11υπαρξισ πλουσιου ανδροσ πολισ οχυρα η δε δοξα 
αυτησ µεγα επισκιαζει12προ συντριβησ υψουται καρδια ανδροσ και προ δοξησ ταπεινουται13οσ αποκρινεται 
λογον πριν ακουσαι αφροσυνη αυτω εστιν και ονειδοσ14θυµον ανδροσ πραυ+νει θεραπων φρονιµοσ 
ολιγοψυχον δε ανδρα τισ υποισει15καρδια φρονιµου κταται αισθησιν ωτα δε σοφων ζητει εννοιαν16δοµα 
ανθρωπου εµπλατυνει αυτον και παρα δυνασταισ καθιζανει αυτον17δικαιοσ εαυτου κατηγοροσ εν 
πρωτολογια ωσ δ′ αν επιβαλη ο αντιδικοσ ελεγχεται18αντιλογιασ παυει κληροσ εν δε δυνασταισ 
οριζει19αδελφοσ υπο αδελφου βοηθουµενοσ ωσ πολισ οχυρα και υψηλη ισχυει δε ωσπερ τεθεµελιωµενον 
βασιλειον20απο καρπων στοµατοσ ανηρ πιµπλησιν κοιλιαν αυτου απο δε καρπων χειλεων αυτου 
εµπλησθησεται21θανατοσ και ζωη εν χειρι γλωσσησ οι δε κρατουντεσ αυτησ εδονται τουσ καρπουσ 
αυτησ22οσ ευρεν γυναικα αγαθην ευρεν χαριτασ ελαβεν δε παρα θεου ιλαροτητα22οσ εκβαλλει γυναικα 
αγαθην εκβαλλει τα αγαθα ο δε κατεχων µοιχαλιδα αφρων και ασεβησ 

Chapter 19
3αφροσυνη ανδροσ λυµαινεται τασ οδουσ αυτου τον δε θεον αιτιαται τη καρδια αυτου4πλουτοσ προστιθησιν 
φιλουσ πολλουσ ο δε πτωχοσ και απο του υπαρχοντοσ φιλου λειπεται5µαρτυσ ψευδησ ουκ ατιµωρητοσ εσται 
ο δε εγκαλων αδικωσ ου διαφευξεται6πολλοι θεραπευουσιν προσωπα βασιλεων πασ δε ο κακοσ γινεται 
ονειδοσ ανδρι7πασ οσ αδελφον πτωχον µισει και φιλιασ µακραν εσται εννοια αγαθη τοισ ειδοσιν αυτην εγγιει 
ανηρ δε φρονιµοσ ευρησει αυτην ο πολλα κακοποιων τελεσιουργει κακιαν οσ δε ερεθιζει λογουσ ου 
σωθησεται8ο κτωµενοσ φρονησιν αγαπα εαυτον οσ δε φυλασσει φρονησιν ευρησει αγαθα9µαρτυσ ψευδησ ουκ 
ατιµωρητοσ εσται οσ δ′ αν εκκαυση κακιαν απολειται υπ′ αυτησ10ου συµφερει αφρονι τρυφη και εαν οικετησ 
αρξηται µεθ′ υβρεωσ δυναστευειν11ελεηµων ανηρ µακροθυµει το δε καυχηµα αυτου επερχεται 
παρανοµοισ12βασιλεωσ απειλη οµοια βρυγµω λεοντοσ ωσπερ δε δροσοσ επι χορτω ουτωσ το ιλαρον 
αυτου13αισχυνη πατρι υιοσ αφρων και ουχ αγναι ευχαι απο µισθωµατοσ εταιρασ14οικον και υπαρξιν 
µεριζουσιν πατερεσ παισιν παρα δε θεου αρµοζεται γυνη ανδρι15δειλια κατεχει ανδρογυναιον ψυχη δε αεργου 
πεινασει16οσ φυλασσει εντολην τηρει την εαυτου ψυχην ο δε καταφρονων των εαυτου οδων 
απολειται17δανιζει θεω ο ελεων πτωχον κατα δε το δοµα αυτου ανταποδωσει αυτω18παιδευε υιον σου ουτωσ 
γαρ εσται ευελπισ εισ δε υβριν µη επαιρου τη ψυχη σου19κακοφρων ανηρ πολλα ζηµιωθησεται εαν δε 
λοιµευηται και την ψυχην αυτου προσθησει20ακουε υιε παιδειαν πατροσ σου ινα σοφοσ γενη επ′ εσχατων 
σου21πολλοι λογισµοι εν καρδια ανδροσ η δε βουλη του κυριου εισ τον αιωνα µενει22καρποσ ανδρι 
ελεηµοσυνη κρεισσων δε πτωχοσ δικαιοσ η πλουσιοσ ψευστησ23φοβοσ κυριου εισ ζωην ανδρι ο δε αφοβοσ 
αυλισθησεται εν τοποισ ου ουκ επισκοπειται γνωσισ24ο εγκρυπτων εισ τον κολπον αυτου χειρασ αδικωσ ουδε 
τω στοµατι ου µη προσαγαγη αυτασ25λοιµου µαστιγουµενου αφρων πανουργοτεροσ γινεται εαν δε ελεγχησ 
ανδρα φρονιµον νοησει αισθησιν26ο ατιµαζων πατερα και απωθουµενοσ µητερα αυτου καταισχυνθησεται 
και επονειδιστοσ εσται27υιοσ απολειποµενοσ φυλαξαι παιδειαν πατροσ µελετησει ρησεισ κακασ28ο 
εγγυωµενοσ παιδα αφρονα καθυβριζει δικαιωµα στοµα δε ασεβων καταπιεται κρισεισ29ετοιµαζονται 
ακολαστοισ µαστιγεσ και τιµωριαι ωµοισ αφρονων 

Chapter 20
1ακολαστον οινοσ και υβριστικον µεθη πασ δε ο συµµειγνυµενοσ αυτη ουκ εσται σοφοσ2ου διαφερει απειλη 
βασιλεωσ θυµου λεοντοσ ο δε παροξυνων αυτον αµαρτανει εισ την εαυτου ψυχην3δοξα ανδρι αποστρεφεσθαι 
λοιδοριασ πασ δε αφρων τοιουτοισ συµπλεκεται4ονειδιζοµενοσ οκνηροσ ουκ αισχυνεται ωσαυτωσ και ο 
δανιζοµενοσ σιτον εν αµητω5υδωρ βαθυ βουλη εν καρδια ανδροσ ανηρ δε φρονιµοσ εξαντλησει αυτην6µεγα 
ανθρωποσ και τιµιον ανηρ ελεηµων ανδρα δε πιστον εργον ευρειν7οσ αναστρεφεται αµωµοσ εν δικαιοσυνη 
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µακαριουσ τουσ παιδασ αυτου καταλειψει8οταν βασιλευσ δικαιοσ καθιση επι θρονου ουκ εναντιουται εν 
οφθαλµοισ αυτου παν πονηρον9τισ καυχησεται αγνην εχειν την καρδιαν η τισ παρρησιασεται καθαροσ ειναι 
απο αµαρτιων9κακολογουντοσ πατερα η µητερα σβεσθησεται λαµπτηρ αι δε κοραι των οφθαλµων αυτου 
οψονται σκοτοσ9µερισ επισπουδαζοµενη εν πρωτοισ εν τοισ τελευταιοισ ουκ ευλογηθησεται9µη ειπησ 
τεισοµαι τον εχθρον αλλα υποµεινον τον κυριον ινα σοι βοηθηση10σταθµιον µεγα και µικρον και µετρα δισσα 
ακαθαρτα ενωπιον κυριου και αµφοτερα11και ο ποιων αυτα εν τοισ επιτηδευµασιν αυτου συµποδισθησεται 
νεανισκοσ µετα οσιου και ευθεια η οδοσ αυτου12ουσ ακουει και οφθαλµοσ ορα κυριου εργα και 
αµφοτερα13µη αγαπα καταλαλειν ινα µη εξαρθησ διανοιξον τουσ οφθαλµουσ σου και εµπλησθητι 
αρτων23βδελυγµα κυριω δισσον σταθµιον και ζυγοσ δολιοσ ου καλον ενωπιον αυτου24παρα κυριου ευθυνεται 
τα διαβηµατα ανδρι θνητοσ δε πωσ αν νοησαι τασ οδουσ αυτου25παγισ ανδρι ταχυ τι των ιδιων αγιασαι µετα 
γαρ το ευξασθαι µετανοειν γινεται26λικµητωρ ασεβων βασιλευσ σοφοσ και επιβαλει αυτοισ τροχον27φωσ 
κυριου πνοη ανθρωπων οσ ερευνα ταµιεια κοιλιασ28ελεηµοσυνη και αληθεια φυλακη βασιλει και 
περικυκλωσουσιν εν δικαιοσυνη τον θρονον αυτου29κοσµοσ νεανιαισ σοφια δοξα δε πρεσβυτερων 
πολιαι30υπωπια και συντριµµατα συναντα κακοισ πληγαι δε εισ ταµιεια κοιλιασ 

Chapter 21
1ωσπερ ορµη υδατοσ ουτωσ καρδια βασιλεωσ εν χειρι θεου ου εαν θελων νευση εκει εκλινεν αυτην2πασ ανηρ 
φαινεται εαυτω δικαιοσ κατευθυνει δε καρδιασ κυριοσ3ποιειν δικαια και αληθευειν αρεστα παρα θεω µαλλον 
η θυσιων αιµα4µεγαλοφρων εφ′ υβρει θρασυκαρδιοσ λαµπτηρ δε ασεβων αµαρτια6ο ενεργων θησαυρισµατα 
γλωσση ψευδει µαταια διωκει επι παγιδασ θανατου7ολεθροσ ασεβεσιν επιξενωθησεται ου γαρ βουλονται 
πρασσειν τα δικαια8προσ τουσ σκολιουσ σκολιασ οδουσ αποστελλει ο θεοσ αγνα γαρ και ορθα τα εργα 
αυτου9κρεισσον οικειν επι γωνιασ υπαιθρου η εν κεκονιαµενοισ µετα αδικιασ και εν οικω κοινω10ψυχη 
ασεβουσ ουκ ελεηθησεται υπ′ ουδενοσ των ανθρωπων11ζηµιουµενου ακολαστου πανουργοτεροσ γινεται ο 
ακακοσ συνιων δε σοφοσ δεξεται γνωσιν12συνιει δικαιοσ καρδιασ ασεβων και φαυλιζει ασεβεισ εν 
κακοισ13οσ φρασσει τα ωτα του µη επακουσαι ασθενουσ και αυτοσ επικαλεσεται και ουκ εσται ο 
εισακουων14δοσισ λαθριοσ ανατρεπει οργασ δωρων δε ο φειδοµενοσ θυµον εγειρει ισχυρον15ευφροσυνη 
δικαιων ποιειν κριµα οσιοσ δε ακαθαρτοσ παρα κακουργοισ16ανηρ πλανωµενοσ εξ οδου δικαιοσυνησ εν 
συναγωγη γιγαντων αναπαυσεται17ανηρ ενδεησ αγαπα ευφροσυνην φιλων οινον και ελαιον εισ 
πλουτον18περικαθαρµα δε δικαιου ανοµοσ19κρεισσον οικειν εν γη ερηµω η µετα γυναικοσ µαχιµου και 
γλωσσωδουσ και οργιλου20θησαυροσ επιθυµητοσ αναπαυσεται επι στοµατοσ σοφου αφρονεσ δε ανδρεσ 
καταπιονται αυτον21οδοσ δικαιοσυνησ και ελεηµοσυνησ ευρησει ζωην και δοξαν22πολεισ οχυρασ επεβη 
σοφοσ και καθειλεν το οχυρωµα εφ′ ω επεποιθεισαν οι ασεβεισ23οσ φυλασσει το στοµα αυτου και την 
γλωσσαν διατηρει εκ θλιψεωσ την ψυχην αυτου24θρασυσ και αυθαδησ και αλαζων λοιµοσ καλειται οσ δε 
µνησικακει παρανοµοσ25επιθυµιαι οκνηρον αποκτεινουσιν ου γαρ προαιρουνται αι χειρεσ αυτου ποιειν 
τι26ασεβησ επιθυµει ολην την ηµεραν επιθυµιασ κακασ ο δε δικαιοσ ελεα και οικτιρει αφειδωσ27θυσιαι 
ασεβων βδελυγµα κυριω και γαρ παρανοµωσ προσφερουσιν αυτασ28µαρτυσ ψευδησ απολειται ανηρ δε 
υπηκοοσ φυλασσοµενοσ λαλησει29ασεβησ ανηρ αναιδωσ υφισταται προσωπω ο δε ευθησ αυτοσ συνιει τασ 
οδουσ αυτου30ουκ εστιν σοφια ουκ εστιν ανδρεια ουκ εστιν βουλη προσ τον ασεβη31ιπποσ ετοιµαζεται εισ 
ηµεραν πολεµου παρα δε κυριου η βοηθεια 

Chapter 22
1αιρετωτερον ονοµα καλον η πλουτοσ πολυσ υπερ δε αργυριον και χρυσιον χαρισ αγαθη2πλουσιοσ και 
πτωχοσ συνηντησαν αλληλοισ αµφοτερουσ δε ο κυριοσ εποιησεν3πανουργοσ ιδων πονηρον τιµωρουµενον 
κραταιωσ αυτοσ παιδευεται οι δε αφρονεσ παρελθοντεσ εζηµιωθησαν4γενεα σοφιασ φοβοσ κυριου και 
πλουτοσ και δοξα και ζωη5τριβολοι και παγιδεσ εν οδοισ σκολιαισ ο δε φυλασσων την εαυτου ψυχην 
αφεξεται αυτων7πλουσιοι πτωχων αρξουσιν και οικεται ιδιοισ δεσποταισ δανιουσιν8ο σπειρων φαυλα θερισει 
κακα πληγην δε εργων αυτου συντελεσει8ανδρα ιλαρον και δοτην ευλογει ο θεοσ µαταιοτητα δε εργων αυτου 
συντελεσει9ο ελεων πτωχον αυτοσ διατραφησεται των γαρ εαυτου αρτων εδωκεν τω πτωχω9νικην και τιµην 
περιποιειται ο δωρα δουσ την µεντοι ψυχην αφαιρειται των κεκτηµενων10εκβαλε εκ συνεδριου λοιµον και 
συνεξελευσεται αυτω νεικοσ οταν γαρ καθιση εν συνεδριω παντασ ατιµαζει11αγαπα κυριοσ οσιασ καρδιασ 
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δεκτοι δε αυτω παντεσ αµωµοι χειλεσιν ποιµαινει βασιλευσ12οι δε οφθαλµοι κυριου διατηρουσιν αισθησιν 
φαυλιζει δε λογουσ παρανοµοσ13προφασιζεται και λεγει οκνηροσ λεων εν ταισ οδοισ εν δε ταισ πλατειαισ 
φονευται14βοθροσ βαθυσ στοµα παρανοµου ο δε µισηθεισ υπο κυριου εµπεσειται εισ αυτον14εισιν οδοι κακαι 
ενωπιον ανδροσ και ουκ αγαπα του αποστρεψαι απ′ αυτων αποστρεφειν δε δει απο οδου σκολιασ και 
κακησ15ανοια εξηπται καρδιασ νεου ραβδοσ δε και παιδεια µακραν απ′ αυτου16ο συκοφαντων πενητα πολλα 
ποιει τα εαυτου διδωσιν δε πλουσιω επ′ ελασσονι17λογοισ σοφων παραβαλλε σον ουσ και ακουε εµον λογον 
την δε σην καρδιαν επιστησον ινα γνωσ οτι καλοι εισιν18και εαν εµβαλησ αυτουσ εισ την καρδιαν σου 
ευφρανουσιν σε αµα επι σοισ χειλεσιν19ινα σου γενηται επι κυριον η ελπισ και γνωριση σοι την οδον 
αυτου20και συ δε απογραψαι αυτα σεαυτω τρισσωσ εισ βουλην και γνωσιν επι το πλατοσ τησ καρδιασ 
σου21διδασκω ουν σε αληθη λογον και γνωσιν αγαθην υπακουειν του αποκρινεσθαι λογουσ αληθειασ τοισ 
προβαλλοµενοισ σοι22µη αποβιαζου πενητα πτωχοσ γαρ εστιν και µη ατιµασησ ασθενη εν πυλαισ23ο γαρ 
κυριοσ κρινει αυτου την κρισιν και ρυση σην ασυλον ψυχην24µη ισθι εταιροσ ανδρι θυµωδει φιλω δε οργιλω 
µη συναυλιζου25µηποτε µαθησ των οδων αυτου και λαβησ βροχουσ τη ση ψυχη26µη διδου σεαυτον εισ 
εγγυην αισχυνοµενοσ προσωπον27εαν γαρ µη εχησ ποθεν αποτεισησ ληµψονται το στρωµα το υπο τασ 
πλευρασ σου28µη µεταιρε ορια αιωνια α εθεντο οι πατερεσ σου29ορατικον ανδρα και οξυν εν τοισ εργοισ 
αυτου βασιλευσι δει παρεσταναι και µη παρεσταναι ανδρασι νωθροισ 

Chapter 23
1εαν καθισησ δειπνειν επι τραπεζησ δυναστων νοητωσ νοει τα παρατιθεµενα σοι2και επιβαλλε την χειρα σου 
ειδωσ οτι τοιαυτα σε δει παρασκευασαι3ει δε απληστοτεροσ ει µη επιθυµει των εδεσµατων αυτου ταυτα γαρ 
εχεται ζωησ ψευδουσ4µη παρεκτεινου πενησ ων πλουσιω τη δε ση εννοια αποσχου5εαν επιστησησ το σον 
οµµα προσ αυτον ουδαµου φανειται κατεσκευασται γαρ αυτω πτερυγεσ ωσπερ αετου και υποστρεφει εισ τον 
οικον του προεστηκοτοσ αυτου6µη συνδειπνει ανδρι βασκανω µηδε επιθυµει των βρωµατων αυτου7ον τροπον 
γαρ ει τισ καταπιοι τριχα ουτωσ εσθιει και πινει8µηδε προσ σε εισαγαγησ αυτον και φαγησ τον ψωµον σου 
µετ′ αυτου εξεµεσει γαρ αυτον και λυµανειται τουσ λογουσ σου τουσ καλουσ9εισ ωτα αφρονοσ µηδεν λεγε 
µηποτε µυκτηριση τουσ συνετουσ λογουσ σου10µη µεταθησ ορια αιωνια εισ δε κτηµα ορφανων µη 
εισελθησ11ο γαρ λυτρουµενοσ αυτουσ κυριοσ κραταιοσ εστιν και κρινει την κρισιν αυτων µετα σου12δοσ εισ 
παιδειαν την καρδιαν σου τα δε ωτα σου ετοιµασον λογοισ αισθησεωσ13µη αποσχη νηπιον παιδευειν οτι εαν 
παταξησ αυτον ραβδω ου µη αποθανη14συ µεν γαρ παταξεισ αυτον ραβδω την δε ψυχην αυτου εκ θανατου 
ρυση15υιε εαν σοφη γενηται σου η καρδια ευφρανεισ και την εµην καρδιαν16και ενδιατριψει λογοισ τα σα 
χειλη προσ τα εµα χειλη εαν ορθα ωσιν17µη ζηλουτω η καρδια σου αµαρτωλουσ αλλα εν φοβω κυριου ισθι 
ολην την ηµεραν18εαν γαρ τηρησησ αυτα εσται σοι εκγονα η δε ελπισ σου ουκ αποστησεται19ακουε υιε και 
σοφοσ γινου και κατευθυνε εννοιασ σησ καρδιασ20µη ισθι οινοποτησ µηδε εκτεινου συµβολαισ κρεων τε 
αγορασµοισ21πασ γαρ µεθυσοσ και πορνοκοποσ πτωχευσει και ενδυσεται διερρηγµενα και ρακωδη πασ 
υπνωδησ22ακουε υιε πατροσ του γεννησαντοσ σε και µη καταφρονει οτι γεγηρακεν σου η µητηρ24καλωσ 
εκτρεφει πατηρ δικαιοσ επι δε υιω σοφω ευφραινεται η ψυχη αυτου25ευφραινεσθω ο πατηρ και η µητηρ επι σοι 
και χαιρετω η τεκουσα σε26δοσ µοι υιε σην καρδιαν οι δε σοι οφθαλµοι εµασ οδουσ τηρειτωσαν27πιθοσ γαρ 
τετρηµενοσ εστιν αλλοτριοσ οικοσ και φρεαρ στενον αλλοτριον28ουτοσ γαρ συντοµωσ απολειται και πασ 
παρανοµοσ αναλωθησεται29τινι ουαι τινι θορυβοσ τινι κρισισ τινι αηδιαι και λεσχαι τινι συντριµµατα δια 
κενησ τινοσ πελειοι οι οφθαλµοι30ου των εγχρονιζοντων εν οινοισ ου των ιχνευοντων που ποτοι γινονται31µη 
µεθυσκεσθε οινω αλλα οµιλειτε ανθρωποισ δικαιοισ και οµιλειτε εν περιπατοισ εαν γαρ εισ τασ φιαλασ και τα 
ποτηρια δωσ τουσ οφθαλµουσ σου υστερον περιπατησεισ γυµνοτεροσ υπερου32το δε εσχατον ωσπερ υπο 
οφεωσ πεπληγωσ εκτεινεται και ωσπερ υπο κεραστου διαχειται αυτω ο ιοσ33οι οφθαλµοι σου οταν ιδωσιν 
αλλοτριαν το στοµα σου τοτε λαλησει σκολια34και κατακειση ωσπερ εν καρδια θαλασσησ και ωσπερ 
κυβερνητησ εν πολλω κλυδωνι35ερεισ δε τυπτουσιν µε και ουκ επονεσα και ενεπαιξαν µοι εγω δε ουκ ηδειν 
ποτε ορθροσ εσται ινα ελθων ζητησω µεθ′ ων συνελευσοµαι 

Chapter 24
1υιε µη ζηλωσησ κακουσ ανδρασ µηδε επιθυµησησ ειναι µετ′ αυτων2ψευδη γαρ µελετα η καρδια αυτων και 
πονουσ τα χειλη αυτων λαλει3µετα σοφιασ οικοδοµειται οικοσ και µετα συνεσεωσ ανορθουται4µετα 
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αισθησεωσ εµπιµπλαται ταµιεια εκ παντοσ πλουτου τιµιου και καλου5κρεισσων σοφοσ ισχυρου και ανηρ 
φρονησιν εχων γεωργιου µεγαλου6µετα κυβερνησεωσ γινεται πολεµοσ βοηθεια δε µετα καρδιασ 
βουλευτικησ7σοφια και εννοια αγαθη εν πυλαισ σοφων σοφοι ουκ εκκλινουσιν εκ στοµατοσ κυριου8αλλα 
λογιζονται εν συνεδριοισ απαιδευτοισ συναντα θανατοσ9αποθνησκει δε αφρων εν αµαρτιαισ ακαθαρσια δε 
ανδρι λοιµω εµµολυνθησεται10εν ηµερα κακη και εν ηµερα θλιψεωσ εωσ αν εκλιπη11ρυσαι αγοµενουσ εισ 
θανατον και εκπριου κτεινοµενουσ µη φειση12εαν δε ειπησ ουκ οιδα τουτον γινωσκε οτι κυριοσ καρδιασ 
παντων γινωσκει και ο πλασασ πνοην πασιν αυτοσ οιδεν παντα οσ αποδιδωσιν εκαστω κατα τα εργα 
αυτου13φαγε µελι υιε αγαθον γαρ κηριον ινα γλυκανθη σου ο φαρυγξ14ουτωσ αισθηση σοφιαν τη ση ψυχη εαν 
γαρ ευρησ εσται καλη η τελευτη σου και ελπισ σε ουκ εγκαταλειψει15µη προσαγαγησ ασεβη νοµη δικαιων 
µηδε απατηθησ χορτασια κοιλιασ16επτακι γαρ πεσειται ο δικαιοσ και αναστησεται οι δε ασεβεισ 
ασθενησουσιν εν κακοισ17εαν πεση ο εχθροσ σου µη επιχαρησ αυτω εν δε τω υποσκελισµατι αυτου µη 
επαιρου18οτι οψεται κυριοσ και ουκ αρεσει αυτω και αποστρεψει τον θυµον αυτου απ′ αυτου19µη χαιρε επι 
κακοποιοισ µηδε ζηλου αµαρτωλουσ20ου γαρ µη γενηται εκγονα πονηρων λαµπτηρ δε ασεβων 
σβεσθησεται21φοβου τον θεον υιε και βασιλεα και µηθετερω αυτων απειθησησ22εξαιφνησ γαρ τεισονται τουσ 
ασεβεισ τασ δε τιµωριασ αµφοτερων τισ γνωσεται22λογον φυλασσοµενοσ υιοσ απωλειασ εκτοσ εσται 
δεχοµενοσ δε εδεξατο αυτον22µηδεν ψευδοσ απο γλωσσησ βασιλει λεγεσθω και ουδεν ψευδοσ απο γλωσσησ 
αυτου ου µη εξελθη22µαχαιρα γλωσσα βασιλεωσ και ου σαρκινη οσ δ′ αν παραδοθη συντριβησεται22εαν γαρ 
οξυνθη ο θυµοσ αυτου συν νευροισ ανθρωπουσ αναλισκει22και οστα ανθρωπων κατατρωγει και συγκαιει 
ωσπερ φλοξ ωστε αβρωτα ειναι νεοσσοισ αετων23ταυτα δε λεγω υµιν τοισ σοφοισ επιγινωσκειν αιδεισθαι 
προσωπον εν κρισει ου καλον24ο ειπων τον ασεβη δικαιοσ εστιν επικαταρατοσ λαοισ εσται και µισητοσ εισ 
εθνη25οι δε ελεγχοντεσ βελτιουσ φανουνται επ′ αυτουσ δε ηξει ευλογια αγαθη26χειλη δε φιλησουσιν 
αποκρινοµενα λογουσ αγαθουσ27ετοιµαζε εισ την εξοδον τα εργα σου και παρασκευαζου εισ τον αγρον και 
πορευου κατοπισθεν µου και ανοικοδοµησεισ τον οικον σου28µη ισθι ψευδησ µαρτυσ επι σον πολιτην µηδε 
πλατυνου σοισ χειλεσιν29µη ειπησ ον τροπον εχρησατο µοι χρησοµαι αυτω τεισοµαι δε αυτον α µε 
ηδικησεν30ωσπερ γεωργιον ανηρ αφρων και ωσπερ αµπελων ανθρωποσ ενδεησ φρενων31εαν αφησ αυτον 
χερσωθησεται και χορτοµανησει ολοσ και γινεται εκλελειµµενοσ οι δε φραγµοι των λιθων αυτου 
κατασκαπτονται32υστερον εγω µετενοησα επεβλεψα του εκλεξασθαι παιδειαν33ολιγον νυσταζω ολιγον δε 
καθυπνω ολιγον δε εναγκαλιζοµαι χερσιν στηθη34εαν δε τουτο ποιησ ηξει προπορευοµενη η πενια σου και η 
ενδεια σου ωσπερ αγαθοσ δροµευσ 

Chapter 30
1τουσ εµουσ λογουσ υιε φοβηθητι και δεξαµενοσ αυτουσ µετανοει ταδε λεγει ο ανηρ τοισ πιστευουσιν θεω και 
παυοµαι2αφρονεστατοσ γαρ ειµι παντων ανθρωπων και φρονησισ ανθρωπων ουκ εστιν εν εµοι3θεοσ δεδιδαχεν 
µε σοφιαν και γνωσιν αγιων εγνωκα4τισ ανεβη εισ τον ουρανον και κατεβη τισ συνηγαγεν ανεµουσ εν κολπω 
τισ συνεστρεψεν υδωρ εν ιµατιω τισ εκρατησεν παντων των ακρων τησ γησ τι ονοµα αυτω η τι ονοµα τοισ 
τεκνοισ αυτου ινα γνωσ5παντεσ λογοι θεου πεπυρωµενοι υπερασπιζει δε αυτοσ των ευλαβουµενων αυτον6µη 
προσθησ τοισ λογοισ αυτου ινα µη ελεγξη σε και ψευδησ γενη7δυο αιτουµαι παρα σου µη αφελησ µου χαριν 
προ του αποθανειν µε8µαταιον λογον και ψευδη µακραν µου ποιησον πλουτον δε και πενιαν µη µοι δωσ 
συνταξον δε µοι τα δεοντα και τα αυταρκη9ινα µη πλησθεισ ψευδησ γενωµαι και ειπω τισ µε ορα η πενηθεισ 
κλεψω και οµοσω το ονοµα του θεου10µη παραδωσ οικετην εισ χειρασ δεσποτου µηποτε καταρασηται σε και 
αφανισθησ11εκγονον κακον πατερα καταραται την δε µητερα ουκ ευλογει12εκγονον κακον δικαιον εαυτον 
κρινει την δε εξοδον αυτου ουκ απενιψεν13εκγονον κακον υψηλουσ οφθαλµουσ εχει τοισ δε βλεφαροισ αυτου 
επαιρεται14εκγονον κακον µαχαιρασ τουσ οδοντασ εχει και τασ µυλασ τοµιδασ ωστε αναλισκειν και 
κατεσθιειν τουσ ταπεινουσ απο τησ γησ και τουσ πενητασ αυτων εξ ανθρωπων15τη βδελλη τρεισ θυγατερεσ 
ησαν αγαπησει αγαπωµεναι και αι τρεισ αυται ουκ ενεπιµπλασαν αυτην και η τεταρτη ουκ ηρκεσθη ειπειν 
ικανον16αδησ και ερωσ γυναικοσ και ταρταροσ και γη ουκ εµπιπλαµενη υδατοσ και υδωρ και πυρ ου µη 
ειπωσιν αρκει17οφθαλµον καταγελωντα πατροσ και ατιµαζοντα γηρασ µητροσ εκκοψαισαν αυτον κορακεσ εκ 
των φαραγγων και καταφαγοισαν αυτον νεοσσοι αετων18τρια δε εστιν αδυνατα µοι νοησαι και το τεταρτον 
ουκ επιγινωσκω19ιχνη αετου πετοµενου και οδουσ οφεωσ επι πετρασ και τριβουσ νηοσ ποντοπορουσησ και 
οδουσ ανδροσ εν νεοτητι20τοιαυτη οδοσ γυναικοσ µοιχαλιδοσ η οταν πραξη απονιψαµενη ουδεν φησιν 
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πεπραχεναι ατοπον21δια τριων σειεται η γη το δε τεταρτον ου δυναται φερειν22εαν οικετησ βασιλευση και 
αφρων πλησθη σιτιων23και οικετισ εαν εκβαλη την εαυτησ κυριαν και µισητη γυνη εαν τυχη ανδροσ 
αγαθου24τεσσαρα δε εστιν ελαχιστα επι τησ γησ ταυτα δε εστιν σοφωτερα των σοφων25οι µυρµηκεσ οισ µη 
εστιν ισχυσ και ετοιµαζονται θερουσ την τροφην26και οι χοιρογρυλλιοι εθνοσ ουκ ισχυρον οι εποιησαντο εν 
πετραισ τουσ εαυτων οικουσ27αβασιλευτον εστιν η ακρισ και εκστρατευει αφ′ ενοσ κελευσµατοσ 
ευτακτωσ28και καλαβωτησ χερσιν ερειδοµενοσ και ευαλωτοσ ων κατοικει εν οχυρωµασιν βασιλεωσ29τρια δε 
εστιν α ευοδωσ πορευεται και το τεταρτον ο καλωσ διαβαινει30σκυµνοσ λεοντοσ ισχυροτεροσ κτηνων οσ ουκ 
αποστρεφεται ουδε καταπτησσει κτηνοσ31και αλεκτωρ εµπεριπατων θηλειαισ ευψυχοσ και τραγοσ ηγουµενοσ 
αιπολιου και βασιλευσ δηµηγορων εν εθνει32εαν προη σεαυτον εισ ευφροσυνην και εκτεινησ την χειρα σου 
µετα µαχησ ατιµασθηση33αµελγε γαλα και εσται βουτυρον εαν δε εκπιεζησ µυκτηρασ εξελευσεται αιµα εαν 
δε εξελκησ λογουσ εξελευσονται κρισεισ και µαχαι 

Chapter 31
1οι εµοι λογοι ειρηνται υπο θεου βασιλεωσ χρηµατισµοσ ον επαιδευσεν η µητηρ αυτου2τι τεκνον τηρησεισ τι 
ρησεισ θεου πρωτογενεσ σοι λεγω υιε τι τεκνον εµησ κοιλιασ τι τεκνον εµων ευχων3µη δωσ γυναιξι σον 
πλουτον και τον σον νουν και βιον εισ υστεροβουλιαν4µετα βουλησ παντα ποιει µετα βουλησ οινοποτει οι 
δυνασται θυµωδεισ εισιν οινον δε µη πινετωσαν5ινα µη πιοντεσ επιλαθωνται τησ σοφιασ και ορθα κριναι ου 
µη δυνωνται τουσ ασθενεισ6διδοτε µεθην τοισ εν λυπαισ και οινον πινειν τοισ εν οδυναισ7ινα επιλαθωνται 
τησ πενιασ και των πονων µη µνησθωσιν ετι8ανοιγε σον στοµα λογω θεου και κρινε παντασ υγιωσ9ανοιγε σον 
στοµα και κρινε δικαιωσ διακρινε δε πενητα και ασθενη10γυναικα ανδρειαν τισ ευρησει τιµιωτερα δε εστιν 
λιθων πολυτελων η τοιαυτη11θαρσει επ′ αυτη η καρδια του ανδροσ αυτησ η τοιαυτη καλων σκυλων ουκ 
απορησει12ενεργει γαρ τω ανδρι αγαθα παντα τον βιον13µηρυοµενη ερια και λινον εποιησεν ευχρηστον ταισ 
χερσιν αυτησ14εγενετο ωσει ναυσ εµπορευοµενη µακροθεν συναγει δε αυτη τον βιον15και ανισταται εκ 
νυκτων και εδωκεν βρωµατα τω οικω και εργα ταισ θεραπαιναισ16θεωρησασα γεωργιον επριατο απο δε 
καρπων χειρων αυτησ κατεφυτευσεν κτηµα17αναζωσαµενη ισχυρωσ την οσφυν αυτησ ηρεισεν τουσ 
βραχιονασ αυτησ εισ εργον18εγευσατο οτι καλον εστιν το εργαζεσθαι και ουκ αποσβεννυται ολην την νυκτα ο 
λυχνοσ αυτησ19τουσ πηχεισ αυτησ εκτεινει επι τα συµφεροντα τασ δε χειρασ αυτησ ερειδει εισ 
ατρακτον20χειρασ δε αυτησ διηνοιξεν πενητι καρπον δε εξετεινεν πτωχω21ου φροντιζει των εν οικω ο ανηρ 
αυτησ οταν που χρονιζη παντεσ γαρ οι παρ′ αυτησ ενδιδυσκονται22δισσασ χλαινασ εποιησεν τω ανδρι αυτησ 
εκ δε βυσσου και πορφυρασ εαυτη ενδυµατα23περιβλεπτοσ δε γινεται εν πυλαισ ο ανηρ αυτησ ηνικα αν 
καθιση εν συνεδριω µετα των γεροντων κατοικων τησ γησ24σινδονασ εποιησεν και απεδοτο περιζωµατα δε 
τοισ χαναναιοισ25στοµα αυτησ διηνοιξεν προσεχοντωσ και εννοµωσ και ταξιν εστειλατο τη γλωσση 
αυτησ26ισχυν και ευπρεπειαν ενεδυσατο και ευφρανθη εν ηµεραισ εσχαταισ27στεγναι διατριβαι οικων αυτησ 
σιτα δε οκνηρα ουκ εφαγεν28το στοµα δε ανοιγει σοφωσ και νοµοθεσµωσ η δε ελεηµοσυνη αυτησ ανεστησεν 
τα τεκνα αυτησ και επλουτησαν και ο ανηρ αυτησ ηνεσεν αυτην29πολλαι θυγατερεσ εκτησαντο πλουτον 
πολλαι εποιησαν δυνατα συ δε υπερκεισαι και υπερηρασ πασασ30ψευδεισ αρεσκειαι και µαταιον καλλοσ 
γυναικοσ γυνη γαρ συνετη ευλογειται φοβον δε κυριου αυτη αινειτω31δοτε αυτη απο καρπων χειρων αυτησ 
και αινεισθω εν πυλαισ ο ανηρ αυτησ . 

Chapter 32
1αυται αι παιδειαι σαλωµωντοσ αι αδιακριτοι ασ εξεγραψαντο οι φιλοι εζεκιου του βασιλεωσ τησ 
ιουδαιασ2δοξα θεου κρυπτει λογον δοξα δε βασιλεωσ τιµα πραγµατα3ουρανοσ υψηλοσ γη δε βαθεια καρδια δε 
βασιλεωσ ανεξελεγκτοσ4τυπτε αδοκιµον αργυριον και καθαρισθησεται καθαρον απαν5κτεινε ασεβεισ εκ 
προσωπου βασιλεωσ και κατορθωσει εν δικαιοσυνη ο θρονοσ αυτου6µη αλαζονευου ενωπιον βασιλεωσ µηδε 
εν τοποισ δυναστων υφιστασο7κρεισσον γαρ σοι το ρηθηναι αναβαινε προσ µε η ταπεινωσαι σε εν προσωπω 
δυναστου α ειδον οι οφθαλµοι σου λεγε8µη προσπιπτε εισ µαχην ταχεωσ ινα µη µεταµεληθησ επ′ εσχατων 
ηνικα αν σε ονειδιση ο σοσ φιλοσ9αναχωρει εισ τα οπισω µη καταφρονει10µη σε ονειδιση µεν ο φιλοσ η δε 
µαχη σου και η εχθρα ουκ απεσται αλλ′ εσται σοι ιση θανατω10χαρισ και φιλια ελευθεροι ασ τηρησον 
σεαυτω ινα µη επονειδιστοσ γενη αλλα φυλαξον τασ οδουσ σου ευσυναλλακτωσ11µηλον χρυσουν εν ορµισκω 
σαρδιου ουτωσ ειπειν λογον12εισ ενωτιον χρυσουν σαρδιον πολυτελεσ δεδεται λογοσ σοφοσ εισ ευηκοον 
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ουσ13ωσπερ εξοδοσ χιονοσ εν αµητω κατα καυµα ωφελει ουτωσ αγγελοσ πιστοσ τουσ αποστειλαντασ αυτον 
ψυχασ γαρ των αυτω χρωµενων ωφελει14ωσπερ ανεµοι και νεφη και υετοι επιφανεστατοι ουτωσ οι καυχωµενοι 
επι δοσει ψευδει15εν µακροθυµια ευοδια βασιλευσιν γλωσσα δε µαλακη συντριβει οστα16µελι ευρων φαγε το 
ικανον µηποτε πλησθεισ εξεµεσησ17σπανιον εισαγε σον ποδα προσ τον σεαυτου φιλον µηποτε πλησθεισ σου 
µισηση σε18ροπαλον και µαχαιρα και τοξευµα ακιδωτον ουτωσ και ανηρ ο καταµαρτυρων του φιλου αυτου 
µαρτυριαν ψευδη19οδουσ κακου και πουσ παρανοµου ολειται εν ηµερα κακη20ωσπερ οξοσ ελκει ασυµφορον 
ουτωσ προσπεσον παθοσ εν σωµατι καρδιαν λυπει20ωσπερ σησ ιµατιω και σκωληξ ξυλω ουτωσ λυπη ανδροσ 
βλαπτει καρδιαν21εαν πεινα ο εχθροσ σου τρεφε αυτον εαν διψα ποτιζε αυτον22τουτο γαρ ποιων ανθρακασ 
πυροσ σωρευσεισ επι την κεφαλην αυτου ο δε κυριοσ ανταποδωσει σοι αγαθα23ανεµοσ βορεασ εξεγειρει νεφη 
προσωπον δε αναιδεσ γλωσσαν ερεθιζει24κρειττον οικειν επι γωνιασ δωµατοσ η µετα γυναικοσ λοιδορου εν 
οικια κοινη25ωσπερ υδωρ ψυχρον ψυχη διψωση προσηνεσ ουτωσ αγγελια αγαθη εκ γησ µακροθεν26ωσπερ ει 
τισ πηγην φρασσοι και υδατοσ εξοδον λυµαινοιτο ουτωσ ακοσµον δικαιον πεπτωκεναι ενωπιον 
ασεβουσ27εσθιειν µελι πολυ ου καλον τιµαν δε χρη λογουσ ενδοξουσ28ωσπερ πολισ τα τειχη καταβεβληµενη 
και ατειχιστοσ ουτωσ ανηρ οσ ου µετα βουλησ τι πρασσει 

Chapter 33
1ωσπερ δροσοσ εν αµητω και ωσπερ υετοσ εν θερει ουτωσ ουκ εστιν αφρονι τιµη2ωσπερ ορνεα πεταται και 
στρουθοι ουτωσ αρα µαταια ουκ επελευσεται ουδενι3ωσπερ µαστιξ ιππω και κεντρον ονω ουτωσ ραβδοσ εθνει 
παρανοµω4µη αποκρινου αφρονι προσ την εκεινου αφροσυνην ινα µη οµοιοσ γενη αυτω5αλλα αποκρινου 
αφρονι κατα την αφροσυνην αυτου ινα µη φαινηται σοφοσ παρ′ εαυτω6εκ των εαυτου ποδων ονειδοσ πιεται ο 
αποστειλασ δι′ αγγελου αφρονοσ λογον7αφελου πορειαν σκελων και παροιµιαν εκ στοµατοσ αφρονων8οσ 
αποδεσµευει λιθον εν σφενδονη οµοιοσ εστιν τω διδοντι αφρονι δοξαν9ακανθαι φυονται εν χειρι του µεθυσου 
δουλεια δε εν χειρι των αφρονων10πολλα χειµαζεται πασα σαρξ αφρονων συντριβεται γαρ η εκστασισ 
αυτων11ωσπερ κυων οταν επελθη επι τον εαυτου εµετον και µισητοσ γενηται ουτωσ αφρων τη εαυτου κακια 
αναστρεψασ επι την εαυτου αµαρτιαν11εστιν αισχυνη επαγουσα αµαρτιαν και εστιν αισχυνη δοξα και 
χαρισ12ειδον ανδρα δοξαντα παρ′ εαυτω σοφον ειναι ελπιδα µεντοι εσχεν µαλλον αφρων αυτου13λεγει 
οκνηροσ αποστελλοµενοσ εισ οδον λεων εν ταισ οδοισ14ωσπερ θυρα στρεφεται επι του στροφιγγοσ ουτωσ 
οκνηροσ επι τησ κλινησ αυτου15κρυψασ οκνηροσ την χειρα εν τω κολπω αυτου ου δυνησεται επενεγκειν επι 
το στοµα16σοφωτεροσ εαυτω οκνηροσ φαινεται του εν πλησµονη αποκοµιζοντοσ αγγελιαν17ωσπερ ο κρατων 
κερκου κυνοσ ουτωσ ο προεστωσ αλλοτριασ κρισεωσ18ωσπερ οι ιωµενοι προβαλλουσιν λογουσ εισ 
ανθρωπουσ ο δε απαντησασ τω λογω πρωτοσ υποσκελισθησεται19ουτωσ παντεσ οι ενεδρευοντεσ τουσ εαυτων 
φιλουσ οταν δε φωραθωσιν λεγουσιν οτι παιζων επραξα20εν πολλοισ ξυλοισ θαλλει πυρ οπου δε ουκ εστιν 
διθυµοσ ησυχαζει µαχη21εσχαρα ανθραξιν και ξυλα πυρι ανηρ δε λοιδοροσ εισ ταραχην µαχησ22λογοι 
κερκωπων µαλακοι ουτοι δε τυπτουσιν εισ ταµιεια σπλαγχνων23αργυριον διδοµενον µετα δολου ωσπερ 
οστρακον ηγητεον χειλη λεια καρδιαν καλυπτει λυπηραν24χειλεσιν παντα επινευει αποκλαιοµενοσ εχθροσ εν 
δε τη καρδια τεκταινεται δολουσ25εαν σου δεηται ο εχθροσ µεγαλη τη φωνη µη πεισθησ επτα γαρ εισιν 
πονηριαι εν τη ψυχη αυτου26ο κρυπτων εχθραν συνιστησιν δολον εκκαλυπτει δε τασ εαυτου αµαρτιασ 
ευγνωστοσ εν συνεδριοισ27ο ορυσσων βοθρον τω πλησιον εµπεσειται εισ αυτον ο δε κυλιων λιθον εφ′ εαυτον 
κυλιει28γλωσσα ψευδησ µισει αληθειαν στοµα δε αστεγον ποιει ακαταστασιασ 

Chapter 34
1µη καυχω τα εισ αυριον ου γαρ γινωσκεισ τι τεξεται η επιουσα2εγκωµιαζετω σε ο πελασ και µη το σον στοµα 
αλλοτριοσ και µη τα σα χειλη3βαρυ λιθοσ και δυσβαστακτον αµµοσ οργη δε αφρονοσ βαρυτερα 
αµφοτερων4ανελεηµων θυµοσ και οξεια οργη αλλ′ ουδενα υφισταται ζηλοσ5κρεισσουσ ελεγχοι 
αποκεκαλυµµενοι κρυπτοµενησ φιλιασ6αξιοπιστοτερα εστιν τραυµατα φιλου η εκουσια φιληµατα 
εχθρου7ψυχη εν πλησµονη ουσα κηριοισ εµπαιζει ψυχη δε ενδεει και τα πικρα γλυκεια φαινεται8ωσπερ οταν 
ορνεον καταπετασθη εκ τησ ιδιασ νοσσιασ ουτωσ ανθρωποσ δουλουται οταν αποξενωθη εκ των ιδιων 
τοπων9µυροισ και οινοισ και θυµιαµασιν τερπεται καρδια καταρρηγνυται δε υπο συµπτωµατων ψυχη10φιλον 
σον η φιλον πατρωον µη εγκαταλιπησ εισ δε τον οικον του αδελφου σου µη εισελθησ ατυχων κρεισσων φιλοσ 
εγγυσ η αδελφοσ µακραν οικων11σοφοσ γινου υιε ινα ευφραινηται µου η καρδια και αποστρεψον απο σου 
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επονειδιστουσ λογουσ12πανουργοσ κακων επερχοµενων απεκρυβη αφρονεσ δε επελθοντεσ ζηµιαν 
τεισουσιν13αφελου το ιµατιον αυτου παρηλθεν γαρ υβριστησ οστισ τα αλλοτρια λυµαινεται14οσ αν ευλογη 
φιλον το πρωι µεγαλη τη φωνη καταρωµενου ουδεν διαφερειν δοξει15σταγονεσ εκβαλλουσιν ανθρωπον εν 
ηµερα χειµερινη εκ του οικου αυτου ωσαυτωσ και γυνη λοιδοροσ εκ του ιδιου οικου16βορεασ σκληροσ 
ανεµοσ ονοµατι δε επιδεξιοσ καλειται17σιδηροσ σιδηρον οξυνει ανηρ δε παροξυνει προσωπον εταιρου18οσ 
φυτευει συκην φαγεται τουσ καρπουσ αυτησ οσ δε φυλασσει τον εαυτου κυριον τιµηθησεται19ωσπερ ουχ 
οµοια προσωπα προσωποισ ουτωσ ουδε αι καρδιαι των ανθρωπων20αδησ και απωλεια ουκ εµπιµπλανται 
ωσαυτωσ και οι οφθαλµοι των ανθρωπων απληστοι20βδελυγµα κυριω στηριζων οφθαλµον και οι απαιδευτοι 
ακρατεισ γλωσση21δοκιµιον αργυρω και χρυσω πυρωσισ ανηρ δε δοκιµαζεται δια στοµατοσ εγκωµιαζοντων 
αυτον21καρδια ανοµου εκζητει κακα καρδια δε ευθησ εκζητει γνωσιν22εαν µαστιγοισ αφρονα εν µεσω 
συνεδριου ατιµαζων ου µη περιελησ την αφροσυνην αυτου23γνωστωσ επιγνωση ψυχασ ποιµνιου σου και 
επιστησεισ καρδιαν σου σαισ αγελαισ24οτι ου τον αιωνα ανδρι κρατοσ και ισχυσ ουδε παραδιδωσιν εκ 
γενεασ εισ γενεαν25επιµελου των εν τω πεδιω χλωρων και κερεισ ποαν και συναγε χορτον ορεινον26ινα εχησ 
προβατα εισ ιµατισµον τιµα πεδιον ινα ωσιν σοι αρνεσ27υιε παρ′ εµου εχεισ ρησεισ ισχυρασ εισ την ζωην σου 
και εισ την ζωην σων θεραποντων 

Chapter 35
1φευγει ασεβησ µηδενοσ διωκοντοσ δικαιοσ δε ωσπερ λεων πεποιθεν2δι′ αµαρτιασ ασεβων κρισεισ εγειρονται 
ανηρ δε πανουργοσ κατασβεσει αυτασ3ανδρειοσ εν ασεβειαισ συκοφαντει πτωχουσ ωσπερ υετοσ λαβροσ και 
ανωφελησ4ουτωσ οι εγκαταλειποντεσ τον νοµον εγκωµιαζουσιν ασεβειαν οι δε αγαπωντεσ τον νοµον 
περιβαλλουσιν εαυτοισ τειχοσ5ανδρεσ κακοι ου νοησουσιν κριµα οι δε ζητουντεσ τον κυριον συνησουσιν εν 
παντι6κρεισσων πτωχοσ πορευοµενοσ εν αληθεια πλουσιου ψευδουσ7φυλασσει νοµον υιοσ συνετοσ οσ δε 
ποιµαινει ασωτιαν ατιµαζει πατερα8ο πληθυνων τον πλουτον αυτου µετα τοκων και πλεονασµων τω ελεωντι 
πτωχουσ συναγει αυτον9ο εκκλινων το ουσ αυτου του µη εισακουσαι νοµου και αυτοσ την προσευχην αυτου 
εβδελυκται10οσ πλανα ευθεισ εν οδω κακη εισ διαφθοραν αυτοσ εµπεσειται οι δε ανοµοι διελευσονται αγαθα 
και ουκ εισελευσονται εισ αυτα11σοφοσ παρ′ εαυτω ανηρ πλουσιοσ πενησ δε νοηµων καταγνωσεται 
αυτου12δια βοηθειαν δικαιων πολλη γινεται δοξα εν δε τοποισ ασεβων αλισκονται ανθρωποι13ο επικαλυπτων 
ασεβειαν εαυτου ουκ ευοδωθησεται ο δε εξηγουµενοσ ελεγχουσ αγαπηθησεται14µακαριοσ ανηρ οσ 
καταπτησσει παντα δι′ ευλαβειαν ο δε σκληροσ την καρδιαν εµπεσειται κακοισ15λεων πεινων και λυκοσ 
διψων οσ τυραννει πτωχοσ ων εθνουσ πενιχρου16βασιλευσ ενδεησ προσοδων µεγασ συκοφαντησ ο δε µισων 
αδικιαν µακρον χρονον ζησεται17ανδρα τον εν αιτια φονου ο εγγυωµενοσ φυγασ εσται και ουκ εν 
ασφαλεια17παιδευε υιον και αγαπησει σε και δωσει κοσµον τη ση ψυχη ου µη υπακουσησ εθνει παρανοµω18ο 
πορευοµενοσ δικαιωσ βεβοηθηται ο δε σκολιαισ οδοισ πορευοµενοσ εµπλακησεται19ο εργαζοµενοσ την 
εαυτου γην πλησθησεται αρτων ο δε διωκων σχολην πλησθησεται πενιασ20ανηρ αξιοπιστοσ πολλα 
ευλογηθησεται ο δε κακοσ ουκ ατιµωρητοσ εσται21οσ ουκ αισχυνεται προσωπα δικαιων ουκ αγαθοσ ο 
τοιουτοσ ψωµου αρτου αποδωσεται ανδρα22σπευδει πλουτειν ανηρ βασκανοσ και ουκ οιδεν οτι ελεηµων 
κρατησει αυτου23ο ελεγχων ανθρωπου οδουσ χαριτασ εξει µαλλον του γλωσσοχαριτουντοσ24οσ αποβαλλεται 
πατερα η µητερα και δοκει µη αµαρτανειν ουτοσ κοινωνοσ εστιν ανδροσ ασεβουσ25απληστοσ ανηρ κρινει 
εικη οσ δε πεποιθεν επι κυριον εν επιµελεια εσται26οσ πεποιθεν θρασεια καρδια ο τοιουτοσ αφρων οσ δε 
πορευεται σοφια σωθησεται27οσ διδωσιν πτωχοισ ουκ ενδεηθησεται οσ δε αποστρεφει τον οφθαλµον αυτου εν 
πολλη απορια εσται28εν τοποισ ασεβων στενουσι δικαιοι εν δε τη εκεινων απωλεια πληθυνθησονται δικαιοι 

Chapter 36
1κρεισσων ανηρ ελεγχων ανδροσ σκληροτραχηλου εξαπινησ γαρ φλεγοµενου αυτου ουκ εστιν 
ιασισ2εγκωµιαζοµενων δικαιων ευφρανθησονται λαοι αρχοντων δε ασεβων στενουσιν ανδρεσ3ανδροσ 
φιλουντοσ σοφιαν ευφραινεται πατηρ αυτου οσ δε ποιµαινει πορνασ απολει πλουτον4βασιλευσ δικαιοσ 
ανιστησιν χωραν ανηρ δε παρανοµοσ κατασκαπτει5οσ παρασκευαζεται επι προσωπον του εαυτου φιλου 
δικτυον περιβαλλει αυτο τοισ εαυτου ποσιν6αµαρτανοντι ανδρι µεγαλη παγισ δικαιοσ δε εν χαρα και εν 
ευφροσυνη εσται7επισταται δικαιοσ κρινειν πενιχροισ ο δε ασεβησ ου συνησει γνωσιν και πτωχω ουχ υπαρχει 
νουσ επιγνωµων8ανδρεσ λοιµοι εξεκαυσαν πολιν σοφοι δε απεστρεψαν οργην9ανηρ σοφοσ κρινει εθνη ανηρ δε 
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φαυλοσ οργιζοµενοσ καταγελαται και ου καταπτησσει10ανδρεσ αιµατων µετοχοι µισησουσιν οσιον οι δε 
ευθεισ εκζητησουσιν ψυχην αυτου11ολον τον θυµον αυτου εκφερει αφρων σοφοσ δε ταµιευεται κατα 
µεροσ12βασιλεωσ υπακουοντοσ λογον αδικον παντεσ οι υπ′ αυτον παρανοµοι13δανιστου και χρεοφειλετου 
αλληλοισ συνελθοντων επισκοπην ποιειται αµφοτερων ο κυριοσ14βασιλεωσ εν αληθεια κρινοντοσ πτωχουσ ο 
θρονοσ αυτου εισ µαρτυριον κατασταθησεται15πληγαι και ελεγχοι διδοασιν σοφιαν παισ δε πλανωµενοσ 
αισχυνει γονεισ αυτου16πολλων οντων ασεβων πολλαι γινονται αµαρτιαι οι δε δικαιοι εκεινων πιπτοντων 
καταφοβοι γινονται17παιδευε υιον σου και αναπαυσει σε και δωσει κοσµον τη ψυχη σου18ου µη υπαρξη 
εξηγητησ εθνει παρανοµω ο δε φυλασσων τον νοµον µακαριστοσ19λογοισ ου παιδευθησεται οικετησ σκληροσ 
εαν γαρ και νοηση αλλ′ ουχ υπακουσεται20εαν ιδησ ανδρα ταχυν εν λογοισ γινωσκε οτι ελπιδα εχει µαλλον 
αφρων αυτου21οσ κατασπαταλα εκ παιδοσ οικετησ εσται εσχατον δε οδυνηθησεται εφ′ εαυτω22ανηρ θυµωδησ 
ορυσσει νεικοσ ανηρ δε οργιλοσ εξωρυξεν αµαρτιασ23υβρισ ανδρα ταπεινοι τουσ δε ταπεινοφρονασ ερειδει 
δοξη κυριοσ24οσ µεριζεται κλεπτη µισει την εαυτου ψυχην εαν δε ορκου προτεθεντοσ ακουσαντεσ µη 
αναγγειλωσιν25φοβηθεντεσ και αισχυνθεντεσ ανθρωπουσ υπεσκελισθησαν ο δε πεποιθωσ επι κυριον 
ευφρανθησεται ασεβεια ανδρι διδωσιν σφαλµα οσ δε πεποιθεν επι τω δεσποτη σωθησεται26πολλοι 
θεραπευουσιν προσωπα ηγουµενων παρα δε κυριου γινεται το δικαιον ανδρι27βδελυγµα δικαιοισ ανηρ αδικοσ 
βδελυγµα δε ανοµω κατευθυνουσα οδοσ 
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Ecclesiastes

Chapter 1
1ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ2µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο 
εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ3τισ περισσεια τω ανθρωπω εν παντι µοχθω 
αυτου ω µοχθει υπο τον ηλιον4γενεα πορευεται και γενεα ερχεται και η γη εισ τον αιωνα εστηκεν5και 
ανατελλει ο ηλιοσ και δυνει ο ηλιοσ και εισ τον τοπον αυτου ελκει6ανατελλων αυτοσ εκει πορευεται προσ 
νοτον και κυκλοι προσ βορραν κυκλοι κυκλων πορευεται το πνευµα και επι κυκλουσ αυτου επιστρεφει το 
πνευµα7παντεσ οι χειµαρροι πορευονται εισ την θαλασσαν και η θαλασσα ουκ εσται εµπιµπλαµενη εισ τοπον 
ου οι χειµαρροι πορευονται εκει αυτοι επιστρεφουσιν του πορευθηναι8παντεσ οι λογοι εγκοποι ου δυνησεται 
ανηρ του λαλειν και ουκ εµπλησθησεται οφθαλµοσ του οραν και ου πληρωθησεται ουσ απο ακροασεωσ9τι το 
γεγονοσ αυτο το γενησοµενον και τι το πεποιηµενον αυτο το ποιηθησοµενον και ουκ εστιν παν προσφατον υπο 
τον ηλιον10οσ λαλησει και ερει ιδε τουτο καινον εστιν ηδη γεγονεν εν τοισ αιωσιν τοισ γενοµενοισ απο 
εµπροσθεν ηµων11ουκ εστιν µνηµη τοισ πρωτοισ και γε τοισ εσχατοισ γενοµενοισ ουκ εσται αυτοισ µνηµη 
µετα των γενησοµενων εισ την εσχατην12εγω εκκλησιαστησ εγενοµην βασιλευσ επι ισραηλ εν 
ιερουσαληµ13και εδωκα την καρδιαν µου του εκζητησαι και του κατασκεψασθαι εν τη σοφια περι παντων των 
γινοµενων υπο τον ουρανον οτι περισπασµον πονηρον εδωκεν ο θεοσ τοισ υιοισ του ανθρωπου του 
περισπασθαι εν αυτω14ειδον συν παντα τα ποιηµατα τα πεποιηµενα υπο τον ηλιον και ιδου τα παντα 
µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ15διεστραµµενον ου δυνησεται του επικοσµηθηναι και υστερηµα ου 
δυνησεται του αριθµηθηναι16ελαλησα εγω εν καρδια µου τω λεγειν εγω ιδου εµεγαλυνθην και προσεθηκα 
σοφιαν επι πασιν οι εγενοντο εµπροσθεν µου εν ιερουσαληµ και καρδια µου ειδεν πολλα σοφιαν και 
γνωσιν17και εδωκα καρδιαν µου του γνωναι σοφιαν και γνωσιν παραβολασ και επιστηµην εγνων οτι και γε 
τουτ′ εστιν προαιρεσισ πνευµατοσ18οτι εν πληθει σοφιασ πληθοσ γνωσεωσ και ο προστιθεισ γνωσιν προσθησει 
αλγηµα 

Chapter 2
1ειπον εγω εν καρδια µου δευρο δη πειρασω σε εν ευφροσυνη και ιδε εν αγαθω και ιδου και γε τουτο 
µαταιοτησ2τω γελωτι ειπα περιφοραν και τη ευφροσυνη τι τουτο ποιεισ3κατεσκεψαµην εν καρδια µου του 
ελκυσαι εισ οινον την σαρκα µου και καρδια µου ωδηγησεν εν σοφια και του κρατησαι επ′ αφροσυνη εωσ ου 
ιδω ποιον το αγαθον τοισ υιοισ του ανθρωπου ο ποιησουσιν υπο τον ηλιον αριθµον ηµερων ζωησ 
αυτων4εµεγαλυνα ποιηµα µου ωκοδοµησα µοι οικουσ εφυτευσα µοι αµπελωνασ5εποιησα µοι κηπουσ και 
παραδεισουσ και εφυτευσα εν αυτοισ ξυλον παν καρπου6εποιησα µοι κολυµβηθρασ υδατων του ποτισαι απ′ 
αυτων δρυµον βλαστωντα ξυλα7εκτησαµην δουλουσ και παιδισκασ και οικογενεισ εγενοντο µοι και γε κτησισ 
βουκολιου και ποιµνιου πολλη εγενετο µοι υπερ παντασ τουσ γενοµενουσ εµπροσθεν µου εν 
ιερουσαληµ8συνηγαγον µοι και γε αργυριον και χρυσιον και περιουσιασµουσ βασιλεων και των χωρων 
εποιησα µοι αδοντασ και αδουσασ και εντρυφηµατα υιων του ανθρωπου οινοχοον και οινοχοασ9και 
εµεγαλυνθην και προσεθηκα παρα παντασ τουσ γενοµενουσ εµπροσθεν µου εν ιερουσαληµ και γε σοφια µου 
εσταθη µοι10και παν ο ητησαν οι οφθαλµοι µου ουχ υφειλον απ′ αυτων ουκ απεκωλυσα την καρδιαν µου απο 
πασησ ευφροσυνησ οτι καρδια µου ευφρανθη εν παντι µοχθω µου και τουτο εγενετο µερισ µου απο παντοσ 
µοχθου µου11και επεβλεψα εγω εν πασιν ποιηµασιν µου οισ εποιησαν αι χειρεσ µου και εν µοχθω ω εµοχθησα 
του ποιειν και ιδου τα παντα µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ και ουκ εστιν περισσεια υπο τον 
ηλιον12και επεβλεψα εγω του ιδειν σοφιαν και περιφοραν και αφροσυνην οτι τισ ο ανθρωποσ οσ επελευσεται 
οπισω τησ βουλησ τα οσα εποιησεν αυτην13και ειδον εγω οτι εστιν περισσεια τη σοφια υπερ την αφροσυνην 
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ωσ περισσεια του φωτοσ υπερ το σκοτοσ14του σοφου οι οφθαλµοι αυτου εν κεφαλη αυτου και ο αφρων εν 
σκοτει πορευεται και εγνων και γε εγω οτι συναντηµα εν συναντησεται τοισ πασιν αυτοισ15και ειπα εγω εν 
καρδια µου ωσ συναντηµα του αφρονοσ και γε εµοι συναντησεται µοι και ινα τι εσοφισαµην εγω τοτε 
περισσον ελαλησα εν καρδια µου διοτι αφρων εκ περισσευµατοσ λαλει οτι και γε τουτο µαταιοτησ16οτι ουκ 
εστιν µνηµη του σοφου µετα του αφρονοσ εισ αιωνα καθοτι ηδη αι ηµεραι αι ερχοµεναι τα παντα επελησθη 
και πωσ αποθανειται ο σοφοσ µετα του αφρονοσ17και εµισησα συν την ζωην οτι πονηρον επ′ εµε το ποιηµα το 
πεποιηµενον υπο τον ηλιον οτι τα παντα µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ18και εµισησα εγω συν παντα 
µοχθον µου ον εγω µοχθω υπο τον ηλιον οτι αφιω αυτον τω ανθρωπω τω γινοµενω µετ′ εµε19και τισ οιδεν ει 
σοφοσ εσται η αφρων και εξουσιαζεται εν παντι µοχθω µου ω εµοχθησα και ω εσοφισαµην υπο τον ηλιον και 
γε τουτο µαταιοτησ20και επεστρεψα εγω του αποταξασθαι τη καρδια µου επι παντι τω µοχθω ω εµοχθησα υπο 
τον ηλιον21οτι εστιν ανθρωποσ ου µοχθοσ αυτου εν σοφια και εν γνωσει και εν ανδρεια και ανθρωποσ οσ ουκ 
εµοχθησεν εν αυτω δωσει αυτω µεριδα αυτου και γε τουτο µαταιοτησ και πονηρια µεγαλη22οτι τι γινεται τω 
ανθρωπω εν παντι µοχθω αυτου και εν προαιρεσει καρδιασ αυτου ω αυτοσ µοχθει υπο τον ηλιον23οτι πασαι 
αι ηµεραι αυτου αλγηµατων και θυµου περισπασµοσ αυτου και γε εν νυκτι ου κοιµαται η καρδια αυτου και γε 
τουτο µαταιοτησ εστιν24ουκ εστιν αγαθον εν ανθρωπω ο φαγεται και ο πιεται και ο δειξει τη ψυχη αυτου 
αγαθον εν µοχθω αυτου και γε τουτο ειδον εγω οτι απο χειροσ του θεου εστιν25οτι τισ φαγεται και τισ φεισεται 
παρεξ αυτου26οτι τω ανθρωπω τω αγαθω προ προσωπου αυτου εδωκεν σοφιαν και γνωσιν και ευφροσυνην και 
τω αµαρτανοντι εδωκεν περισπασµον του προσθειναι και του συναγαγειν του δουναι τω αγαθω προ προσωπου 
του θεου οτι και γε τουτο µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ 

Chapter 3
1τοισ πασιν χρονοσ και καιροσ τω παντι πραγµατι υπο τον ουρανον2καιροσ του τεκειν και καιροσ του 
αποθανειν καιροσ του φυτευσαι και καιροσ του εκτιλαι πεφυτευµενον3καιροσ του αποκτειναι και καιροσ του 
ιασασθαι καιροσ του καθελειν και καιροσ του οικοδοµησαι4καιροσ του κλαυσαι και καιροσ του γελασαι 
καιροσ του κοψασθαι και καιροσ του ορχησασθαι5καιροσ του βαλειν λιθουσ και καιροσ του συναγαγειν 
λιθουσ καιροσ του περιλαβειν και καιροσ του µακρυνθηναι απο περιληµψεωσ6καιροσ του ζητησαι και 
καιροσ του απολεσαι καιροσ του φυλαξαι και καιροσ του εκβαλειν7καιροσ του ρηξαι και καιροσ του ραψαι 
καιροσ του σιγαν και καιροσ του λαλειν8καιροσ του φιλησαι και καιροσ του µισησαι καιροσ πολεµου και 
καιροσ ειρηνησ9τισ περισσεια του ποιουντοσ εν οισ αυτοσ µοχθει10ειδον συν τον περισπασµον ον εδωκεν ο 
θεοσ τοισ υιοισ του ανθρωπου του περισπασθαι εν αυτω11συν τα παντα εποιησεν καλα εν καιρω αυτου και γε 
συν τον αιωνα εδωκεν εν καρδια αυτων οπωσ µη ευρη ο ανθρωποσ το ποιηµα ο εποιησεν ο θεοσ απ′ αρχησ 
και µεχρι τελουσ12εγνων οτι ουκ εστιν αγαθον εν αυτοισ ει µη του ευφρανθηναι και του ποιειν αγαθον εν ζωη 
αυτου13και γε πασ ο ανθρωποσ οσ φαγεται και πιεται και ιδη αγαθον εν παντι µοχθω αυτου δοµα θεου 
εστιν14εγνων οτι παντα οσα εποιησεν ο θεοσ αυτα εσται εισ τον αιωνα επ′ αυτω ουκ εστιν προσθειναι και απ′ 
αυτου ουκ εστιν αφελειν και ο θεοσ εποιησεν ινα φοβηθωσιν απο προσωπου αυτου15το γενοµενον ηδη εστιν 
και οσα του γινεσθαι ηδη γεγονεν και ο θεοσ ζητησει τον διωκοµενον16και ετι ειδον υπο τον ηλιον τοπον τησ 
κρισεωσ εκει ο ασεβησ και τοπον του δικαιου εκει ο ασεβησ17ειπα εγω εν καρδια µου συν τον δικαιον και συν 
τον ασεβη κρινει ο θεοσ οτι καιροσ τω παντι πραγµατι και επι παντι τω ποιηµατι18εκει ειπα εγω εν καρδια µου 
περι λαλιασ υιων του ανθρωπου οτι διακρινει αυτουσ ο θεοσ και του δειξαι οτι αυτοι κτηνη εισιν και γε 
αυτοισ19οτι συναντηµα υιων του ανθρωπου και συναντηµα του κτηνουσ συναντηµα εν αυτοισ ωσ ο θανατοσ 
τουτου ουτωσ ο θανατοσ τουτου και πνευµα εν τοισ πασιν και τι επερισσευσεν ο ανθρωποσ παρα το κτηνοσ 
ουδεν οτι τα παντα µαταιοτησ20τα παντα πορευεται εισ τοπον ενα τα παντα εγενετο απο του χοοσ και τα 
παντα επιστρεφει εισ τον χουν21και τισ οιδεν πνευµα υιων του ανθρωπου ει αναβαινει αυτο εισ ανω και 
πνευµα του κτηνουσ ει καταβαινει αυτο κατω εισ γην22και ειδον οτι ουκ εστιν αγαθον ει µη ο ευφρανθησεται 
ο ανθρωποσ εν ποιηµασιν αυτου οτι αυτο µερισ αυτου οτι τισ αξει αυτον του ιδειν εν ω εαν γενηται µετ′ 
αυτον 

Chapter 4
1και επεστρεψα εγω και ειδον συν πασασ τασ συκοφαντιασ τασ γινοµενασ υπο τον ηλιον και ιδου δακρυον 
των συκοφαντουµενων και ουκ εστιν αυτοισ παρακαλων και απο χειροσ συκοφαντουντων αυτουσ ισχυσ και 
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ουκ εστιν αυτοισ παρακαλων2και επηνεσα εγω συν τουσ τεθνηκοτασ τουσ ηδη αποθανοντασ υπερ τουσ 
ζωντασ οσοι αυτοι ζωσιν εωσ του νυν3και αγαθοσ υπερ τουσ δυο τουτουσ οστισ ουπω εγενετο οσ ουκ ειδεν 
συν το ποιηµα το πονηρον το πεποιηµενον υπο τον ηλιον4και ειδον εγω συν παντα τον µοχθον και συν πασαν 
ανδρειαν του ποιηµατοσ οτι αυτο ζηλοσ ανδροσ απο του εταιρου αυτου και γε τουτο µαταιοτησ και 
προαιρεσισ πνευµατοσ5ο αφρων περιελαβεν τασ χειρασ αυτου και εφαγεν τασ σαρκασ αυτου6αγαθον 
πληρωµα δρακοσ αναπαυσεωσ υπερ πληρωµα δυο δρακων µοχθου και προαιρεσεωσ πνευµατοσ7και 
επεστρεψα εγω και ειδον µαταιοτητα υπο τον ηλιον8εστιν εισ και ουκ εστιν δευτεροσ και γε υιοσ και αδελφοσ 
ουκ εστιν αυτω και ουκ εστιν περασµοσ τω παντι µοχθω αυτου και γε οφθαλµοσ αυτου ουκ εµπιπλαται 
πλουτου και τινι εγω µοχθω και στερισκω την ψυχην µου απο αγαθωσυνησ και γε τουτο µαταιοτησ και 
περισπασµοσ πονηροσ εστιν9αγαθοι οι δυο υπερ τον ενα οισ εστιν αυτοισ µισθοσ αγαθοσ εν µοχθω 
αυτων10οτι εαν πεσωσιν ο εισ εγερει τον µετοχον αυτου και ουαι αυτω τω ενι οταν πεση και µη η δευτεροσ 
του εγειραι αυτον11και γε εαν κοιµηθωσιν δυο και θερµη αυτοισ και ο εισ πωσ θερµανθη12και εαν 
επικραταιωθη ο εισ οι δυο στησονται κατεναντι αυτου και το σπαρτιον το εντριτον ου ταχεωσ 
απορραγησεται13αγαθοσ παισ πενησ και σοφοσ υπερ βασιλεα πρεσβυτερον και αφρονα οσ ουκ εγνω του 
προσεχειν ετι14οτι εξ οικου των δεσµιων εξελευσεται του βασιλευσαι οτι και γε εν βασιλεια αυτου εγεννηθη 
πενησ15ειδον συν παντασ τουσ ζωντασ τουσ περιπατουντασ υπο τον ηλιον µετα του νεανισκου του δευτερου 
οσ στησεται αντ′ αυτου16ουκ εστιν περασµοσ τω παντι λαω τοισ πασιν οσοι εγενοντο εµπροσθεν αυτων και γε 
οι εσχατοι ουκ ευφρανθησονται εν αυτω οτι και γε τουτο µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ17φυλαξον 
ποδα σου εν ω εαν πορευη εισ οικον του θεου και εγγυσ του ακουειν υπερ δοµα των αφρονων θυσια σου οτι 
ουκ εισιν ειδοτεσ του ποιησαι κακον 

Chapter 5
1µη σπευδε επι στοµατι σου και καρδια σου µη ταχυνατω του εξενεγκαι λογον προ προσωπου του θεου οτι ο 
θεοσ εν τω ουρανω και συ επι τησ γησ επι τουτω εστωσαν οι λογοι σου ολιγοι2οτι παραγινεται ενυπνιον εν 
πληθει περισπασµου και φωνη αφρονοσ εν πληθει λογων3καθωσ αν ευξη ευχην τω θεω µη χρονισησ του 
αποδουναι αυτην οτι ουκ εστιν θεληµα εν αφροσιν συν οσα εαν ευξη αποδοσ4αγαθον το µη ευξασθαι σε η το 
ευξασθαι σε και µη αποδουναι5µη δωσ το στοµα σου του εξαµαρτησαι την σαρκα σου και µη ειπησ προ 
προσωπου του θεου οτι αγνοια εστιν ινα µη οργισθη ο θεοσ επι φωνη σου και διαφθειρη τα ποιηµατα χειρων 
σου6οτι εν πληθει ενυπνιων και µαταιοτητεσ και λογοι πολλοι οτι συν τον θεον φοβου7εαν συκοφαντιαν 
πενητοσ και αρπαγην κριµατοσ και δικαιοσυνησ ιδησ εν χωρα µη θαυµασησ επι τω πραγµατι οτι υψηλοσ 
επανω υψηλου φυλαξαι και υψηλοι επ′ αυτουσ8και περισσεια γησ εν παντι εστι βασιλευσ του αγρου 
ειργασµενου9αγαπων αργυριον ου πλησθησεται αργυριου και τισ ηγαπησεν εν πληθει αυτων γενηµα και γε 
τουτο µαταιοτησ10εν πληθει τησ αγαθωσυνησ επληθυνθησαν εσθοντεσ αυτην και τι ανδρεια τω παρ′ αυτησ 
οτι αλλ′ η του οραν οφθαλµοισ αυτου11γλυκυσ υπνοσ του δουλου ει ολιγον και ει πολυ φαγεται και τω 
εµπλησθεντι του πλουτησαι ουκ εστιν αφιων αυτον του υπνωσαι12εστιν αρρωστια ην ειδον υπο τον ηλιον 
πλουτον φυλασσοµενον τω παρ′ αυτου εισ κακιαν αυτου13και απολειται ο πλουτοσ εκεινοσ εν περισπασµω 
πονηρω και εγεννησεν υιον και ουκ εστιν εν χειρι αυτου ουδεν14καθωσ εξηλθεν απο γαστροσ µητροσ αυτου 
γυµνοσ επιστρεψει του πορευθηναι ωσ ηκει και ουδεν ου ληµψεται εν µοχθω αυτου ινα πορευθη εν χειρι 
αυτου15και γε τουτο πονηρα αρρωστια ωσπερ γαρ παρεγενετο ουτωσ και απελευσεται και τισ περισσεια αυτω 
η µοχθει εισ ανεµον16και γε πασαι αι ηµεραι αυτου εν σκοτει και πενθει και θυµω πολλω και αρρωστια και 
χολω17ιδου ο ειδον εγω αγαθον ο εστιν καλον του φαγειν και του πιειν και του ιδειν αγαθωσυνην εν παντι 
µοχθω αυτου ω εαν µοχθη υπο τον ηλιον αριθµον ηµερων ζωησ αυτου ων εδωκεν αυτω ο θεοσ οτι αυτο µερισ 
αυτου18και γε πασ ο ανθρωποσ ω εδωκεν αυτω ο θεοσ πλουτον και υπαρχοντα και εξουσιασεν αυτον του 
φαγειν απ′ αυτου και του λαβειν το µεροσ αυτου και του ευφρανθηναι εν µοχθω αυτου τουτο δοµα θεου 
εστιν19οτι ου πολλα µνησθησεται τασ ηµερασ τησ ζωησ αυτου οτι ο θεοσ περισπα αυτον εν ευφροσυνη 
καρδιασ αυτου 

Chapter 6
1εστιν πονηρια ην ειδον υπο τον ηλιον και πολλη εστιν επι τον ανθρωπον2ανηρ ω δωσει αυτω ο θεοσ πλουτον 
και υπαρχοντα και δοξαν και ουκ εστιν υστερων τη ψυχη αυτου απο παντων ων επιθυµησει και ουκ 
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εξουσιασει αυτω ο θεοσ του φαγειν απ′ αυτου οτι ανηρ ξενοσ φαγεται αυτον τουτο µαταιοτησ και αρρωστια 
πονηρα εστιν3εαν γεννηση ανηρ εκατον και ετη πολλα ζησεται και πληθοσ ο τι εσονται ηµεραι ετων αυτου 
και ψυχη αυτου ουκ εµπλησθησεται απο τησ αγαθωσυνησ και γε ταφη ουκ εγενετο αυτω ειπα αγαθον υπερ 
αυτον το εκτρωµα4οτι εν µαταιοτητι ηλθεν και εν σκοτει πορευεται και εν σκοτει ονοµα αυτου 
καλυφθησεται5και γε ηλιον ουκ ειδεν και ουκ εγνω αναπαυσισ τουτω υπερ τουτον6και ει εζησεν χιλιων ετων 
καθοδουσ και αγαθωσυνην ουκ ειδεν µη ουκ εισ τοπον ενα τα παντα πορευεται7πασ µοχθοσ του ανθρωπου 
εισ στοµα αυτου και γε η ψυχη ου πληρωθησεται8οτι τισ περισσεια τω σοφω υπερ τον αφρονα διοτι ο πενησ 
οιδεν πορευθηναι κατεναντι τησ ζωησ9αγαθον οραµα οφθαλµων υπερ πορευοµενον ψυχη και γε τουτο 
µαταιοτησ και προαιρεσισ πνευµατοσ10ει τι εγενετο ηδη κεκληται ονοµα αυτου και εγνωσθη ο εστιν 
ανθρωποσ και ου δυνησεται του κριθηναι µετα του ισχυρου υπερ αυτον11οτι εισιν λογοι πολλοι πληθυνοντεσ 
µαταιοτητα τι περισσον τω ανθρωπω12οτι τισ οιδεν τι αγαθον τω ανθρωπω εν τη ζωη αριθµον ηµερων ζωησ 
µαταιοτητοσ αυτου και εποιησεν αυτασ εν σκια οτι τισ απαγγελει τω ανθρωπω τι εσται οπισω αυτου υπο τον 
ηλιον 

Chapter 7
1αγαθον ονοµα υπερ ελαιον αγαθον και ηµερα του θανατου υπερ ηµεραν γενεσεωσ αυτου2αγαθον πορευθηναι 
εισ οικον πενθουσ η οτι πορευθηναι εισ οικον ποτου καθοτι τουτο τελοσ παντοσ του ανθρωπου και ο ζων 
δωσει εισ καρδιαν αυτου3αγαθον θυµοσ υπερ γελωτα οτι εν κακια προσωπου αγαθυνθησεται καρδια4καρδια 
σοφων εν οικω πενθουσ και καρδια αφρονων εν οικω ευφροσυνησ5αγαθον το ακουσαι επιτιµησιν σοφου υπερ 
ανδρα ακουοντα ασµα αφρονων6οτι ωσ φωνη των ακανθων υπο τον λεβητα ουτωσ γελωσ των αφρονων και γε 
τουτο µαταιοτησ7οτι η συκοφαντια περιφερει σοφον και απολλυσι την καρδιαν ευτονιασ αυτου8αγαθη 
εσχατη λογων υπερ αρχην αυτου αγαθον µακροθυµοσ υπερ υψηλον πνευµατι9µη σπευσησ εν πνευµατι σου 
του θυµουσθαι οτι θυµοσ εν κολπω αφρονων αναπαυσεται10µη ειπησ τι εγενετο οτι αι ηµεραι αι προτεραι 
ησαν αγαθαι υπερ ταυτασ οτι ουκ εν σοφια επηρωτησασ περι τουτου11αγαθη σοφια µετα κληροδοσιασ και 
περισσεια τοισ θεωρουσιν τον ηλιον12οτι εν σκια αυτησ η σοφια ωσ σκια του αργυριου και περισσεια 
γνωσεωσ τησ σοφιασ ζωοποιησει τον παρ′ αυτησ13ιδε τα ποιηµατα του θεου οτι τισ δυνησεται του κοσµησαι 
ον αν ο θεοσ διαστρεψη αυτον14εν ηµερα αγαθωσυνησ ζηθι εν αγαθω και εν ηµερα κακιασ ιδε και γε συν 
τουτο συµφωνον τουτω εποιησεν ο θεοσ περι λαλιασ ινα µη ευρη ο ανθρωποσ οπισω αυτου µηδεν15συν τα 
παντα ειδον εν ηµεραισ µαταιοτητοσ µου εστιν δικαιοσ απολλυµενοσ εν δικαιω αυτου και εστιν ασεβησ 
µενων εν κακια αυτου16µη γινου δικαιοσ πολυ και µη σοφιζου περισσα µηποτε εκπλαγησ17µη ασεβησησ πολυ 
και µη γινου σκληροσ ινα µη αποθανησ εν ου καιρω σου18αγαθον το αντεχεσθαι σε εν τουτω και γε απο 
τουτου µη ανησ την χειρα σου οτι φοβουµενοσ τον θεον εξελευσεται τα παντα19η σοφια βοηθησει τω σοφω 
υπερ δεκα εξουσιαζοντασ τουσ οντασ εν τη πολει20οτι ανθρωποσ ουκ εστιν δικαιοσ εν τη γη οσ ποιησει 
αγαθον και ουχ αµαρτησεται21και γε εισ παντασ τουσ λογουσ ουσ λαλησουσιν µη θησ καρδιαν σου οπωσ µη 
ακουσησ του δουλου σου καταρωµενου σε22οτι πλειστακισ πονηρευσεται σε και καθοδουσ πολλασ κακωσει 
καρδιαν σου οπωσ και γε συ κατηρασω ετερουσ23παντα ταυτα επειρασα εν τη σοφια ειπα σοφισθησοµαι24και 
αυτη εµακρυνθη απ′ εµου µακραν υπερ ο ην και βαθυ βαθοσ τισ ευρησει αυτο25εκυκλωσα εγω και η καρδια 
µου του γνωναι και του κατασκεψασθαι και ζητησαι σοφιαν και ψηφον και του γνωναι ασεβουσ αφροσυνην 
και σκληριαν και περιφοραν26και ευρισκω εγω πικροτερον υπερ θανατον συν την γυναικα ητισ εστιν 
θηρευµατα και σαγηναι καρδια αυτησ δεσµοι χειρεσ αυτησ αγαθοσ προ προσωπου του θεου εξαιρεθησεται 
απ′ αυτησ και αµαρτανων συλληµφθησεται εν αυτη27ιδε τουτο ευρον ειπεν ο εκκλησιαστησ µια τη µια του 
ευρειν λογισµον28ον ετι εζητησεν η ψυχη µου και ουχ ευρον ανθρωπον ενα απο χιλιων ευρον και γυναικα εν 
πασι τουτοισ ουχ ευρον29πλην ιδε τουτο ευρον ο εποιησεν ο θεοσ συν τον ανθρωπον ευθη και αυτοι εζητησαν 
λογισµουσ πολλουσ 

Chapter 8
1τισ οιδεν σοφουσ και τισ οιδεν λυσιν ρηµατοσ σοφια ανθρωπου φωτιει προσωπον αυτου και αναιδησ 
προσωπω αυτου µισηθησεται2στοµα βασιλεωσ φυλαξον και περι λογου ορκου θεου µη σπουδασησ3απο 
προσωπου αυτου πορευση µη στησ εν λογω πονηρω οτι παν ο εαν θεληση ποιησει4καθωσ λαλει βασιλευσ 
εξουσιαζων και τισ ερει αυτω τι ποιησεισ5ο φυλασσων εντολην ου γνωσεται ρηµα πονηρον και καιρον 
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κρισεωσ γινωσκει καρδια σοφου6οτι παντι πραγµατι εστιν καιροσ και κρισισ οτι γνωσισ του ανθρωπου πολλη 
επ′ αυτον7οτι ουκ εστιν γινωσκων τι το εσοµενον οτι καθωσ εσται τισ αναγγελει αυτω8ουκ εστιν ανθρωποσ 
εξουσιαζων εν πνευµατι του κωλυσαι συν το πνευµα και ουκ εστιν εξουσια εν ηµερα του θανατου και ουκ 
εστιν αποστολη εν τω πολεµω και ου διασωσει ασεβεια τον παρ′ αυτησ9και συν παν τουτο ειδον και εδωκα 
την καρδιαν µου εισ παν ποιηµα ο πεποιηται υπο τον ηλιον τα οσα εξουσιασατο ο ανθρωποσ εν ανθρωπω του 
κακωσαι αυτον10και τοτε ειδον ασεβεισ εισ ταφουσ εισαχθεντασ και εκ τοπου αγιου επορευθησαν και 
επηνεθησαν εν τη πολει οτι ουτωσ εποιησαν και γε τουτο µαταιοτησ11οτι ουκ εστιν γινοµενη αντιρρησισ απο 
των ποιουντων το πονηρον ταχυ δια τουτο επληροφορηθη καρδια υιων του ανθρωπου εν αυτοισ του ποιησαι 
το πονηρον12οσ ηµαρτεν εποιησεν το πονηρον απο τοτε και απο µακροτητοσ αυτω οτι και γε γινωσκω εγω οτι 
εσται αγαθον τοισ φοβουµενοισ τον θεον οπωσ φοβωνται απο προσωπου αυτου13και αγαθον ουκ εσται τω 
ασεβει και ου µακρυνει ηµερασ εν σκια οσ ουκ εστιν φοβουµενοσ απο προσωπου του θεου14εστιν µαταιοτησ 
η πεποιηται επι τησ γησ οτι εισι δικαιοι οτι φθανει προσ αυτουσ ωσ ποιηµα των ασεβων και εισιν ασεβεισ οτι 
φθανει προσ αυτουσ ωσ ποιηµα των δικαιων ειπα οτι και γε τουτο µαταιοτησ15και επηνεσα εγω συν την 
ευφροσυνην οτι ουκ εστιν αγαθον τω ανθρωπω υπο τον ηλιον οτι ει µη του φαγειν και του πιειν και του 
ευφρανθηναι και αυτο συµπροσεσται αυτω εν µοχθω αυτου ηµερασ ζωησ αυτου οσασ εδωκεν αυτω ο θεοσ 
υπο τον ηλιον16εν οισ εδωκα την καρδιαν µου του γνωναι σοφιαν και του ιδειν τον περισπασµον τον 
πεποιηµενον επι τησ γησ οτι και γε εν ηµερα και εν νυκτι υπνον εν οφθαλµοισ αυτου ουκ εστιν βλεπων17και 
ειδον συν παντα τα ποιηµατα του θεου οτι ου δυνησεται ανθρωποσ του ευρειν συν το ποιηµα το πεποιηµενον 
υπο τον ηλιον οσα αν µοχθηση ο ανθρωποσ του ζητησαι και ουχ ευρησει και γε οσα αν ειπη ο σοφοσ του 
γνωναι ου δυνησεται του ευρειν 

Chapter 9
1οτι συν παν τουτο εδωκα εισ καρδιαν µου και καρδια µου συν παν ειδεν τουτο ωσ οι δικαιοι και οι σοφοι και 
εργασιαι αυτων εν χειρι του θεου και γε αγαπην και γε µισοσ ουκ εστιν ειδωσ ο ανθρωποσ τα παντα προ 
προσωπου αυτων2µαταιοτησ εν τοισ πασιν συναντηµα εν τω δικαιω και τω ασεβει τω αγαθω και τω κακω και 
τω καθαρω και τω ακαθαρτω και τω θυσιαζοντι και τω µη θυσιαζοντι ωσ ο αγαθοσ ωσ ο αµαρτανων ωσ ο 
οµνυων καθωσ ο τον ορκον φοβουµενοσ3τουτο πονηρον εν παντι πεποιηµενω υπο τον ηλιον οτι συναντηµα εν 
τοισ πασιν και γε καρδια υιων του ανθρωπου επληρωθη πονηρου και περιφερεια εν καρδια αυτων εν ζωη 
αυτων και οπισω αυτων προσ τουσ νεκρουσ4οτι τισ οσ κοινωνει προσ παντασ τουσ ζωντασ εστιν ελπισ οτι ο 
κυων ο ζων αυτοσ αγαθοσ υπερ τον λεοντα τον νεκρον5οτι οι ζωντεσ γνωσονται οτι αποθανουνται και οι 
νεκροι ουκ εισιν γινωσκοντεσ ουδεν και ουκ εστιν αυτοισ ετι µισθοσ οτι επελησθη η µνηµη αυτων6και γε 
αγαπη αυτων και γε µισοσ αυτων και γε ζηλοσ αυτων ηδη απωλετο και µερισ ουκ εστιν αυτοισ ετι εισ αιωνα 
εν παντι τω πεποιηµενω υπο τον ηλιον7δευρο φαγε εν ευφροσυνη αρτον σου και πιε εν καρδια αγαθη οινον σου 
οτι ηδη ευδοκησεν ο θεοσ τα ποιηµατα σου8εν παντι καιρω εστωσαν ιµατια σου λευκα και ελαιον επι 
κεφαλην σου µη υστερησατω9ιδε ζωην µετα γυναικοσ ησ ηγαπησασ πασασ ηµερασ ζωησ µαταιοτητοσ σου 
τασ δοθεισασ σοι υπο τον ηλιον πασασ ηµερασ µαταιοτητοσ σου οτι αυτο µερισ σου εν τη ζωη σου και εν τω 
µοχθω σου ω συ µοχθεισ υπο τον ηλιον10παντα οσα αν ευρη η χειρ σου του ποιησαι ωσ η δυναµισ σου 
ποιησον οτι ουκ εστιν ποιηµα και λογισµοσ και γνωσισ και σοφια εν αδη οπου συ πορευη εκει11επεστρεψα και 
ειδον υπο τον ηλιον οτι ου τοισ κουφοισ ο δροµοσ και ου τοισ δυνατοισ ο πολεµοσ και γε ου τοισ σοφοισ 
αρτοσ και γε ου τοισ συνετοισ πλουτοσ και γε ου τοισ γινωσκουσιν χαρισ οτι καιροσ και απαντηµα 
συναντησεται τοισ πασιν αυτοισ12οτι και γε ουκ εγνω ο ανθρωποσ τον καιρον αυτου ωσ οι ιχθυεσ οι 
θηρευοµενοι εν αµφιβληστρω κακω και ωσ ορνεα τα θηρευοµενα εν παγιδι ωσ αυτα παγιδευονται οι υιοι του 
ανθρωπου εισ καιρον πονηρον οταν επιπεση επ′ αυτουσ αφνω13και γε τουτο ειδον σοφιαν υπο τον ηλιον και 
µεγαλη εστιν προσ µε14πολισ µικρα και ανδρεσ εν αυτη ολιγοι και ελθη επ′ αυτην βασιλευσ µεγασ και 
κυκλωση αυτην και οικοδοµηση επ′ αυτην χαρακασ µεγαλουσ15και ευρη εν αυτη ανδρα πενητα σοφον και 
διασωσει αυτοσ την πολιν εν τη σοφια αυτου και ανθρωποσ ουκ εµνησθη συν του ανδροσ του πενητοσ 
εκεινου16και ειπα εγω αγαθη σοφια υπερ δυναµιν και σοφια του πενητοσ εξουδενωµενη και λογοι αυτου ουκ 
εισιν ακουοµενοι17λογοι σοφων εν αναπαυσει ακουονται υπερ κραυγην εξουσιαζοντων εν 
αφροσυναισ18αγαθη σοφια υπερ σκευη πολεµου και αµαρτανων εισ απολεσει αγαθωσυνην πολλην 
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Chapter 10
1µυιαι θανατουσαι σαπριουσιν σκευασιαν ελαιου ηδυσµατοσ τιµιον ολιγον σοφιασ υπερ δοξαν αφροσυνησ 
µεγαλησ2καρδια σοφου εισ δεξιον αυτου και καρδια αφρονοσ εισ αριστερον αυτου3και γε εν οδω οταν αφρων 
πορευηται καρδια αυτου υστερησει και α λογιειται παντα αφροσυνη εστιν4εαν πνευµα του εξουσιαζοντοσ 
αναβη επι σε τοπον σου µη αφησ οτι ιαµα καταπαυσει αµαρτιασ µεγαλασ5εστιν πονηρια ην ειδον υπο τον 
ηλιον ωσ ακουσιον ο εξηλθεν απο προσωπου του εξουσιαζοντοσ6εδοθη ο αφρων εν υψεσι µεγαλοισ και 
πλουσιοι εν ταπεινω καθησονται7ειδον δουλουσ εφ′ ιππουσ και αρχοντασ πορευοµενουσ ωσ δουλουσ επι τησ 
γησ8ο ορυσσων βοθρον εν αυτω εµπεσειται και καθαιρουντα φραγµον δηξεται αυτον οφισ9εξαιρων λιθουσ 
διαπονηθησεται εν αυτοισ σχιζων ξυλα κινδυνευσει εν αυτοισ10εαν εκπεση το σιδηριον και αυτοσ προσωπον 
εταραξεν και δυναµεισ δυναµωσει και περισσεια του ανδρειου σοφια11εαν δακη ο οφισ εν ου ψιθυρισµω και 
ουκ εστιν περισσεια τω επαδοντι12λογοι στοµατοσ σοφου χαρισ και χειλη αφρονοσ καταποντιουσιν 
αυτον13αρχη λογων στοµατοσ αυτου αφροσονη και εσχατη στοµατοσ αυτου περιφερεια πονηρα14και ο αφρων 
πληθυνει λογουσ ουκ εγνω ο ανθρωποσ τι το γενοµενον και τι το εσοµενον οπισω αυτου τισ αναγγελει 
αυτω15µοχθοσ των αφρονων κοπωσει αυτουσ οσ ουκ εγνω του πορευθηναι εισ πολιν16ουαι σοι πολισ ησ ο 
βασιλευσ σου νεωτεροσ και οι αρχοντεσ σου εν πρωια εσθιουσιν17µακαρια συ γη ησ ο βασιλευσ σου υιοσ 
ελευθερων και οι αρχοντεσ σου προσ καιρον φαγονται εν δυναµει και ουκ αισχυνθησονται18εν οκνηριαισ 
ταπεινωθησεται η δοκωσισ και εν αργια χειρων σταξει η οικια19εισ γελωτα ποιουσιν αρτον και οινοσ 
ευφραινει ζωντασ και του αργυριου επακουσεται συν τα παντα20και γε εν συνειδησει σου βασιλεα µη 
καταραση και εν ταµιειοισ κοιτωνων σου µη καταραση πλουσιον οτι πετεινον του ουρανου αποισει συν την 
φωνην και ο εχων τασ πτερυγασ απαγγελει λογον 

Chapter 11
1αποστειλον τον αρτον σου επι προσωπον του υδατοσ οτι εν πληθει των ηµερων ευρησεισ αυτον2δοσ µεριδα 
τοισ επτα και γε τοισ οκτω οτι ου γινωσκεισ τι εσται πονηρον επι την γην3εαν πληρωθωσιν τα νεφη υετου επι 
την γην εκχεουσιν και εαν πεση ξυλον εν τω νοτω και εαν εν τω βορρα τοπω ου πεσειται το ξυλον εκει 
εσται4τηρων ανεµον ου σπερει και βλεπων εν ταισ νεφελαισ ου θερισει5εν οισ ουκ εστιν γινωσκων τισ η οδοσ 
του πνευµατοσ ωσ οστα εν γαστρι τησ κυοφορουσησ ουτωσ ου γνωση τα ποιηµατα του θεου οσα ποιησει συν 
τα παντα6εν πρωια σπειρον το σπερµα σου και εισ εσπεραν µη αφετω η χειρ σου οτι ου γινωσκεισ ποιον 
στοιχησει η τουτο η τουτο και εαν τα δυο επι το αυτο αγαθα7και γλυκυ το φωσ και αγαθον τοισ οφθαλµοισ του 
βλεπειν συν τον ηλιον8οτι και εαν ετη πολλα ζησεται ο ανθρωποσ εν πασιν αυτοισ ευφρανθησεται και 
µνησθησεται τασ ηµερασ του σκοτουσ οτι πολλαι εσονται παν το ερχοµενον µαταιοτησ9ευφραινου νεανισκε 
εν νεοτητι σου και αγαθυνατω σε η καρδια σου εν ηµεραισ νεοτητοσ σου και περιπατει εν οδοισ καρδιασ σου 
και εν ορασει οφθαλµων σου και γνωθι οτι επι πασι τουτοισ αξει σε ο θεοσ εν κρισει10και αποστησον θυµον 
απο καρδιασ σου και παραγαγε πονηριαν απο σαρκοσ σου οτι η νεοτησ και η ανοια µαταιοτησ 

Chapter 12
1και µνησθητι του κτισαντοσ σε εν ηµεραισ νεοτητοσ σου εωσ οτου µη ελθωσιν ηµεραι τησ κακιασ και 
φθασωσιν ετη εν οισ ερεισ ουκ εστιν µοι εν αυτοισ θεληµα2εωσ ου µη σκοτισθη ο ηλιοσ και το φωσ και η 
σεληνη και οι αστερεσ και επιστρεψωσιν τα νεφη οπισω του υετου3εν ηµερα η εαν σαλευθωσιν φυλακεσ τησ 
οικιασ και διαστραφωσιν ανδρεσ τησ δυναµεωσ και ηργησαν αι αληθουσαι οτι ωλιγωθησαν και σκοτασουσιν 
αι βλεπουσαι εν ταισ οπαισ4και κλεισουσιν θυρασ εν αγορα εν ασθενεια φωνησ τησ αληθουσησ και 
αναστησεται εισ φωνην του στρουθιου και ταπεινωθησονται πασαι αι θυγατερεσ του ασµατοσ5και γε απο 
υψουσ οψονται και θαµβοι εν τη οδω και ανθηση το αµυγδαλον και παχυνθη η ακρισ και διασκεδασθη η 
καππαρισ οτι επορευθη ο ανθρωποσ εισ οικον αιωνοσ αυτου και εκυκλωσαν εν αγορα οι κοπτοµενοι6εωσ οτου 
µη ανατραπη σχοινιον του αργυριου και συνθλιβη ανθεµιον του χρυσιου και συντριβη υδρια επι την πηγην 
και συντροχαση ο τροχοσ επι τον λακκον7και επιστρεψη ο χουσ επι την γην ωσ ην και το πνευµα επιστρεψη 
προσ τον θεον οσ εδωκεν αυτο8µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ τα παντα µαταιοτησ9και 
περισσον οτι εγενετο εκκλησιαστησ σοφοσ ετι εδιδαξεν γνωσιν συν τον λαον και ουσ εξιχνιασεται κοσµιον 
παραβολων10πολλα εζητησεν εκκλησιαστησ του ευρειν λογουσ θεληµατοσ και γεγραµµενον ευθυτητοσ 
λογουσ αληθειασ11λογοι σοφων ωσ τα βουκεντρα και ωσ ηλοι πεφυτευµενοι οι παρα των συναγµατων 
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εδοθησαν εκ ποιµενοσ ενοσ και περισσον εξ αυτων12υιε µου φυλαξαι ποιησαι βιβλια πολλα ουκ εστιν 
περασµοσ και µελετη πολλη κοπωσισ σαρκοσ13τελοσ λογου το παν ακουεται τον θεον φοβου και τασ εντολασ 
αυτου φυλασσε οτι τουτο πασ ο ανθρωποσ14οτι συν παν το ποιηµα ο θεοσ αξει εν κρισει εν παντι 
παρεωραµενω εαν αγαθον και εαν πονηρον . 
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Song of Solomon - Septuagint

 

Song of Solomon

Chapter 1
1ασµα ασµατων ο εστιν τω σαλωµων2φιλησατω µε απο φιληµατων στοµατοσ αυτου οτι αγαθοι µαστοι σου 
υπερ οινον3και οσµη µυρων σου υπερ παντα τα αρωµατα µυρον εκκενωθεν ονοµα σου δια τουτο νεανιδεσ 
ηγαπησαν σε4ειλκυσαν σε οπισω σου εισ οσµην µυρων σου δραµουµεν εισηνεγκεν µε ο βασιλευσ εισ το 
ταµιειον αυτου αγαλλιασωµεθα και ευφρανθωµεν εν σοι αγαπησοµεν µαστουσ σου υπερ οινον ευθυτησ 
ηγαπησεν σε5µελαινα ειµι και καλη θυγατερεσ ιερουσαληµ ωσ σκηνωµατα κηδαρ ωσ δερρεισ σαλωµων6µη 
βλεψητε µε οτι εγω ειµι µεµελανωµενη οτι παρεβλεψεν µε ο ηλιοσ υιοι µητροσ µου εµαχεσαντο εν εµοι εθεντο 
µε φυλακισσαν εν αµπελωσιν αµπελωνα εµον ουκ εφυλαξα7απαγγειλον µοι ον ηγαπησεν η ψυχη µου που 
ποιµαινεισ που κοιταζεισ εν µεσηµβρια µηποτε γενωµαι ωσ περιβαλλοµενη επ′ αγελαισ εταιρων σου8εαν µη 
γνωσ σεαυτην η καλη εν γυναιξιν εξελθε συ εν πτερναισ των ποιµνιων και ποιµαινε τασ εριφουσ σου επι 
σκηνωµασιν των ποιµενων9τη ιππω µου εν αρµασιν φαραω ωµοιωσα σε η πλησιον µου10τι ωραιωθησαν 
σιαγονεσ σου ωσ τρυγονεσ τραχηλοσ σου ωσ ορµισκοι11οµοιωµατα χρυσιου ποιησοµεν σοι µετα στιγµατων 
του αργυριου12εωσ ου ο βασιλευσ εν ανακλισει αυτου ναρδοσ µου εδωκεν οσµην αυτου13αποδεσµοσ τησ 
στακτησ αδελφιδοσ µου εµοι ανα µεσον των µαστων µου αυλισθησεται14βοτρυσ τησ κυπρου αδελφιδοσ µου 
εµοι εν αµπελωσιν εγγαδδι15ιδου ει καλη η πλησιον µου ιδου ει καλη οφθαλµοι σου περιστεραι16ιδου ει καλοσ 
ο αδελφιδοσ µου και γε ωραιοσ προσ κλινη ηµων συσκιοσ17δοκοι οικων ηµων κεδροι φατνωµατα ηµων 
κυπαρισσοι 

Chapter 2
1εγω ανθοσ του πεδιου κρινον των κοιλαδων2ωσ κρινον εν µεσω ακανθων ουτωσ η πλησιον µου ανα µεσον 
των θυγατερων3ωσ µηλον εν τοισ ξυλοισ του δρυµου ουτωσ αδελφιδοσ µου ανα µεσον των υιων εν τη σκια 
αυτου επεθυµησα και εκαθισα και καρποσ αυτου γλυκυσ εν λαρυγγι µου4εισαγαγετε µε εισ οικον του οινου 
ταξατε επ′ εµε αγαπην5στηρισατε µε εν αµοραισ στοιβασατε µε εν µηλοισ οτι τετρωµενη αγαπησ 
εγω6ευωνυµοσ αυτου υπο την κεφαλην µου και η δεξια αυτου περιληµψεται µε7ωρκισα υµασ θυγατερεσ 
ιερουσαληµ εν ταισ δυναµεσιν και εν ταισ ισχυσεσιν του αγρου εαν εγειρητε και εξεγειρητε την αγαπην εωσ 
ου θεληση8φωνη αδελφιδου µου ιδου ουτοσ ηκει πηδων επι τα ορη διαλλοµενοσ επι τουσ βουνουσ9οµοιοσ 
εστιν αδελφιδοσ µου τη δορκαδι η νεβρω ελαφων επι τα ορη βαιθηλ ιδου ουτοσ εστηκεν οπισω του τοιχου 
ηµων παρακυπτων δια των θυριδων εκκυπτων δια των δικτυων10αποκρινεται αδελφιδοσ µου και λεγει µοι 
αναστα ελθε η πλησιον µου καλη µου περιστερα µου11οτι ιδου ο χειµων παρηλθεν ο υετοσ απηλθεν επορευθη 
εαυτω12τα ανθη ωφθη εν τη γη καιροσ τησ τοµησ εφθακεν φωνη του τρυγονοσ ηκουσθη εν τη γη ηµων13η συκη 
εξηνεγκεν ολυνθουσ αυτησ αι αµπελοι κυπριζουσιν εδωκαν οσµην αναστα ελθε η πλησιον µου καλη µου 
περιστερα µου14και ελθε συ περιστερα µου εν σκεπη τησ πετρασ εχοµενα του προτειχισµατοσ δειξον µοι την 
οψιν σου και ακουτισον µε την φωνην σου οτι η φωνη σου ηδεια και η οψισ σου ωραια15πιασατε ηµιν 
αλωπεκασ µικρουσ αφανιζοντασ αµπελωνασ και αι αµπελοι ηµων κυπριζουσιν16αδελφιδοσ µου εµοι καγω 
αυτω ο ποιµαινων εν τοισ κρινοισ17εωσ ου διαπνευση η ηµερα και κινηθωσιν αι σκιαι αποστρεψον οµοιωθητι 
συ αδελφιδε µου τω δορκωνι η νεβρω ελαφων επι ορη κοιλωµατων 

Chapter 3
1επι κοιτην µου εν νυξιν εζητησα ον ηγαπησεν η ψυχη µου εζητησα αυτον και ουχ ευρον αυτον εκαλεσα 
αυτον και ουχ υπηκουσεν µου2αναστησοµαι δη και κυκλωσω εν τη πολει εν ταισ αγοραισ και εν ταισ 
πλατειαισ και ζητησω ον ηγαπησεν η ψυχη µου εζητησα αυτον και ουχ ευρον αυτον3ευροσαν µε οι 
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τηρουντεσ οι κυκλουντεσ εν τη πολει µη ον ηγαπησεν η ψυχη µου ειδετε4ωσ µικρον οτε παρηλθον απ′ αυτων 
εωσ ου ευρον ον ηγαπησεν η ψυχη µου εκρατησα αυτον και ουκ αφησω αυτον εωσ ου εισηγαγον αυτον εισ 
οικον µητροσ µου και εισ ταµιειον τησ συλλαβουσησ µε5ωρκισα υµασ θυγατερεσ ιερουσαληµ εν ταισ 
δυναµεσιν και εν ταισ ισχυσεσιν του αγρου εαν εγειρητε και εξεγειρητε την αγαπην εωσ αν θεληση6τισ αυτη η 
αναβαινουσα απο τησ ερηµου ωσ στελεχη καπνου τεθυµιαµενη σµυρναν και λιβανον απο παντων κονιορτων 
µυρεψου7ιδου η κλινη του σαλωµων εξηκοντα δυνατοι κυκλω αυτησ απο δυνατων ισραηλ8παντεσ 
κατεχοντεσ ροµφαιαν δεδιδαγµενοι πολεµον ανηρ ροµφαια αυτου επι µηρον αυτου απο θαµβουσ εν 
νυξιν9φορειον εποιησεν εαυτω ο βασιλευσ σαλωµων απο ξυλων του λιβανου10στυλουσ αυτου εποιησεν 
αργυριον και ανακλιτον αυτου χρυσεον επιβασισ αυτου πορφυρα εντοσ αυτου λιθοστρωτον αγαπην απο 
θυγατερων ιερουσαληµ11εξελθατε και ιδετε εν τω βασιλει σαλωµων εν τω στεφανω ω εστεφανωσεν αυτον η 
µητηρ αυτου εν ηµερα νυµφευσεωσ αυτου και εν ηµερα ευφροσυνησ καρδιασ αυτου 

Chapter 4
1ιδου ει καλη η πλησιον µου ιδου ει καλη οφθαλµοι σου περιστεραι εκτοσ τησ σιωπησεωσ σου τριχωµα σου 
ωσ αγελαι των αιγων αι απεκαλυφθησαν απο του γαλααδ2οδοντεσ σου ωσ αγελαι των κεκαρµενων αι 
ανεβησαν απο του λουτρου αι πασαι διδυµευουσαι και ατεκνουσα ουκ εστιν εν αυταισ3ωσ σπαρτιον το 
κοκκινον χειλη σου και η λαλια σου ωραια ωσ λεπυρον τησ ροασ µηλον σου εκτοσ τησ σιωπησεωσ σου4ωσ 
πυργοσ δαυιδ τραχηλοσ σου ο ωκοδοµηµενοσ εισ θαλπιωθ χιλιοι θυρεοι κρεµανται επ′ αυτον πασαι βολιδεσ 
των δυνατων5δυο µαστοι σου ωσ δυο νεβροι διδυµοι δορκαδοσ οι νεµοµενοι εν κρινοισ6εωσ ου διαπνευση η 
ηµερα και κινηθωσιν αι σκιαι πορευσοµαι εµαυτω προσ το οροσ τησ σµυρνησ και προσ τον βουνον του 
λιβανου7ολη καλη ει η πλησιον µου και µωµοσ ουκ εστιν εν σοι8δευρο απο λιβανου νυµφη δευρο απο 
λιβανου ελευση και διελευση απο αρχησ πιστεωσ απο κεφαλησ σανιρ και ερµων απο µανδρων λεοντων απο 
ορεων παρδαλεων9εκαρδιωσασ ηµασ αδελφη µου νυµφη εκαρδιωσασ ηµασ ενι απο οφθαλµων σου εν µια 
ενθεµατι τραχηλων σου10τι εκαλλιωθησαν µαστοι σου αδελφη µου νυµφη τι εκαλλιωθησαν µαστοι σου απο 
οινου και οσµη ιµατιων σου υπερ παντα τα αρωµατα11κηριον αποσταζουσιν χειλη σου νυµφη µελι και γαλα 
υπο την γλωσσαν σου και οσµη ιµατιων σου ωσ οσµη λιβανου12κηποσ κεκλεισµενοσ αδελφη µου νυµφη 
κηποσ κεκλεισµενοσ πηγη εσφραγισµενη13αποστολαι σου παραδεισοσ ροων µετα καρπου ακροδρυων κυπροι 
µετα ναρδων14ναρδοσ και κροκοσ καλαµοσ και κινναµωµον µετα παντων ξυλων του λιβανου σµυρνα αλωθ 
µετα παντων πρωτων µυρων15πηγη κηπων φρεαρ υδατοσ ζωντοσ και ροιζουντοσ απο του λιβανου16εξεγερθητι 
βορρα και ερχου νοτε διαπνευσον κηπον µου και ρευσατωσαν αρωµατα µου καταβητω αδελφιδοσ µου εισ 
κηπον αυτου και φαγετω καρπον ακροδρυων αυτου 

Chapter 5
1εισηλθον εισ κηπον µου αδελφη µου νυµφη ετρυγησα σµυρναν µου µετα αρωµατων µου εφαγον αρτον µου 
µετα µελιτοσ µου επιον οινον µου µετα γαλακτοσ µου φαγετε πλησιοι και πιετε και µεθυσθητε αδελφοι2εγω 
καθευδω και η καρδια µου αγρυπνει φωνη αδελφιδου µου κρουει επι την θυραν ανοιξον µοι αδελφη µου η 
πλησιον µου περιστερα µου τελεια µου οτι η κεφαλη µου επλησθη δροσου και οι βοστρυχοι µου ψεκαδων 
νυκτοσ3εξεδυσαµην τον χιτωνα µου πωσ ενδυσωµαι αυτον ενιψαµην τουσ ποδασ µου πωσ µολυνω 
αυτουσ4αδελφιδοσ µου απεστειλεν χειρα αυτου απο τησ οπησ και η κοιλια µου εθροηθη επ′ αυτον5ανεστην 
εγω ανοιξαι τω αδελφιδω µου χειρεσ µου εσταξαν σµυρναν δακτυλοι µου σµυρναν πληρη επι χειρασ του 
κλειθρου6ηνοιξα εγω τω αδελφιδω µου αδελφιδοσ µου παρηλθεν ψυχη µου εξηλθεν εν λογω αυτου εζητησα 
αυτον και ουχ ευρον αυτον εκαλεσα αυτον και ουχ υπηκουσεν µου7ευροσαν µε οι φυλακεσ οι κυκλουντεσ εν 
τη πολει επαταξαν µε ετραυµατισαν µε ηραν το θεριστρον µου απ′ εµου φυλακεσ των τειχεων8ωρκισα υµασ 
θυγατερεσ ιερουσαληµ εν ταισ δυναµεσιν και εν ταισ ισχυσεσιν του αγρου εαν ευρητε τον αδελφιδον µου τι 
απαγγειλητε αυτω οτι τετρωµενη αγαπησ ειµι εγω9τι αδελφιδοσ σου απο αδελφιδου η καλη εν γυναιξιν τι 
αδελφιδοσ σου απο αδελφιδου οτι ουτωσ ωρκισασ ηµασ10αδελφιδοσ µου λευκοσ και πυρροσ εκλελοχισµενοσ 
απο µυριαδων11κεφαλη αυτου χρυσιον και φαζ βοστρυχοι αυτου ελαται µελανεσ ωσ κοραξ12οφθαλµοι αυτου 
ωσ περιστεραι επι πληρωµατα υδατων λελουσµεναι εν γαλακτι καθηµεναι επι πληρωµατα υδατων13σιαγονεσ 
αυτου ωσ φιαλαι του αρωµατοσ φυουσαι µυρεψικα χειλη αυτου κρινα σταζοντα σµυρναν πληρη14χειρεσ 
αυτου τορευται χρυσαι πεπληρωµεναι θαρσισ κοιλια αυτου πυξιον ελεφαντινον επι λιθου σαπφειρου15κνηµαι 
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αυτου στυλοι µαρµαρινοι τεθεµελιωµενοι επι βασεισ χρυσασ ειδοσ αυτου ωσ λιβανοσ εκλεκτοσ ωσ 
κεδροι16φαρυγξ αυτου γλυκασµοι και ολοσ επιθυµια ουτοσ αδελφιδοσ µου και ουτοσ πλησιον µου θυγατερεσ 
ιερουσαληµ 

Chapter 6
1που απηλθεν ο αδελφιδοσ σου η καλη εν γυναιξιν που απεβλεψεν ο αδελφιδοσ σου και ζητησοµεν αυτον µετα 
σου2αδελφιδοσ µου κατεβη εισ κηπον αυτου εισ φιαλασ του αρωµατοσ ποιµαινειν εν κηποισ και συλλεγειν 
κρινα3εγω τω αδελφιδω µου και αδελφιδοσ µου εµοι ο ποιµαινων εν τοισ κρινοισ4καλη ει η πλησιον µου ωσ 
ευδοκια ωραια ωσ ιερουσαληµ θαµβοσ ωσ τεταγµεναι5αποστρεψον οφθαλµουσ σου απεναντιον µου οτι αυτοι 
ανεπτερωσαν µε τριχωµα σου ωσ αγελαι των αιγων αι ανεφανησαν απο του γαλααδ6οδοντεσ σου ωσ αγελαι 
των κεκαρµενων αι ανεβησαν απο του λουτρου αι πασαι διδυµευουσαι και ατεκνουσα ουκ εστιν εν 
αυταισ7ωσ σπαρτιον το κοκκινον χειλη σου και η λαλια σου ωραια ωσ λεπυρον τησ ροασ µηλον σου εκτοσ 
τησ σιωπησεωσ σου8εξηκοντα εισιν βασιλισσαι και ογδοηκοντα παλλακαι και νεανιδεσ ων ουκ εστιν 
αριθµοσ9µια εστιν περιστερα µου τελεια µου µια εστιν τη µητρι αυτησ εκλεκτη εστιν τη τεκουση αυτησ 
ειδοσαν αυτην θυγατερεσ και µακαριουσιν αυτην βασιλισσαι και παλλακαι και αινεσουσιν αυτην10τισ αυτη 
η εκκυπτουσα ωσει ορθροσ καλη ωσ σεληνη εκλεκτη ωσ ο ηλιοσ θαµβοσ ωσ τεταγµεναι11εισ κηπον καρυασ 
κατεβην ιδειν εν γενηµασιν του χειµαρρου ιδειν ει ηνθησεν η αµπελοσ εξηνθησαν αι ροαι εκει δωσω τουσ 
µαστουσ µου σοι12ουκ εγνω η ψυχη µου εθετο µε αρµατα αµιναδαβ 

Chapter 7
1επιστρεφε επιστρεφε η σουλαµιτισ επιστρεφε επιστρεφε και οψοµεθα εν σοι τι οψεσθε εν τη σουλαµιτιδι η 
ερχοµενη ωσ χοροι των παρεµβολων2τι ωραιωθησαν διαβηµατα σου εν υποδηµασιν θυγατερ ναδαβ ρυθµοι 
µηρων σου οµοιοι ορµισκοισ εργω χειρων τεχνιτου3οµφαλοσ σου κρατηρ τορευτοσ µη υστερουµενοσ κραµα 
κοιλια σου θιµωνια σιτου πεφραγµενη εν κρινοισ4δυο µαστοι σου ωσ δυο νεβροι διδυµοι δορκαδοσ5τραχηλοσ 
σου ωσ πυργοσ ελεφαντινοσ οφθαλµοι σου ωσ λιµναι εν εσεβων εν πυλαισ θυγατροσ πολλων µυκτηρ σου ωσ 
πυργοσ του λιβανου σκοπευων προσωπον δαµασκου6κεφαλη σου επι σε ωσ καρµηλοσ και πλοκιον κεφαλησ 
σου ωσ πορφυρα βασιλευσ δεδεµενοσ εν παραδροµαισ7τι ωραιωθησ και τι ηδυνθησ αγαπη εν τρυφαισ 
σου8τουτο µεγεθοσ σου ωµοιωθη τω φοινικι και οι µαστοι σου τοισ βοτρυσιν9ειπα αναβησοµαι εν τω φοινικι 
κρατησω των υψεων αυτου και εσονται δη µαστοι σου ωσ βοτρυεσ τησ αµπελου και οσµη ρινοσ σου ωσ 
µηλα10και λαρυγξ σου ωσ οινοσ ο αγαθοσ πορευοµενοσ τω αδελφιδω µου εισ ευθυθητα ικανουµενοσ χειλεσιν 
µου και οδουσιν11εγω τω αδελφιδω µου και επ′ εµε η επιστροφη αυτου12ελθε αδελφιδε µου εξελθωµεν εισ αγρον 
αυλισθωµεν εν κωµαισ13ορθρισωµεν εισ αµπελωνασ ιδωµεν ει ηνθησεν η αµπελοσ ηνθησεν ο κυπρισµοσ 
ηνθησαν αι ροαι εκει δωσω τουσ µαστουσ µου σοι14οι µανδραγοραι εδωκαν οσµην και επι θυραισ ηµων 
παντα ακροδρυα νεα προσ παλαια αδελφιδε µου ετηρησα σοι 

Chapter 8
1τισ δωη σε αδελφιδον µου θηλαζοντα µαστουσ µητροσ µου ευρουσα σε εξω φιλησω σε και γε ουκ 
εξουδενωσουσιν µοι2παραληµψοµαι σε εισαξω σε εισ οικον µητροσ µου και εισ ταµιειον τησ συλλαβουσησ 
µε ποτιω σε απο οινου του µυρεψικου απο ναµατοσ ροων µου3ευωνυµοσ αυτου υπο την κεφαλην µου και η 
δεξια αυτου περιληµψεται µε4ωρκισα υµασ θυγατερεσ ιερουσαληµ εν ταισ δυναµεσιν και εν ταισ ισχυσεσιν 
του αγρου τι εγειρητε και τι εξεγειρητε την αγαπην εωσ αν θεληση5τισ αυτη η αναβαινουσα λελευκανθισµενη 
επιστηριζοµενη επι τον αδελφιδον αυτησ υπο µηλον εξηγειρα σε εκει ωδινησεν σε η µητηρ σου εκει ωδινησεν 
σε η τεκουσα σου6θεσ µε ωσ σφραγιδα επι την καρδιαν σου ωσ σφραγιδα επι τον βραχιονα σου οτι κραταια 
ωσ θανατοσ αγαπη σκληροσ ωσ αδησ ζηλοσ περιπτερα αυτησ περιπτερα πυροσ φλογεσ αυτησ7υδωρ πολυ ου 
δυνησεται σβεσαι την αγαπην και ποταµοι ου συγκλυσουσιν αυτην εαν δω ανηρ τον παντα βιον αυτου εν τη 
αγαπη εξουδενωσει εξουδενωσουσιν αυτον8αδελφη ηµιν µικρα και µαστουσ ουκ εχει τι ποιησωµεν τη αδελφη 
ηµων εν ηµερα η εαν λαληθη εν αυτη9ει τειχοσ εστιν οικοδοµησωµεν επ′ αυτην επαλξεισ αργυρασ και ει θυρα 
εστιν διαγραψωµεν επ′ αυτην σανιδα κεδρινην10εγω τειχοσ και µαστοι µου ωσ πυργοι εγω ηµην εν οφθαλµοισ 
αυτου ωσ ευρισκουσα ειρηνην11αµπελων εγενηθη τω σαλωµων εν βεελαµων εδωκεν τον αµπελωνα αυτου τοισ 
τηρουσιν ανηρ οισει εν καρπω αυτου χιλιουσ αργυριου12αµπελων µου εµοσ ενωπιον µου οι χιλιοι σοι 
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σαλωµων και οι διακοσιοι τοισ τηρουσι τον καρπον αυτου13ο καθηµενοσ εν κηποισ εταιροι προσεχοντεσ τη 
φωνη σου ακουτισον µε14φυγε αδελφιδε µου και οµοιωθητι τη δορκαδι η τω νεβρω των ελαφων επι ορη 
αρωµατων . 
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Isaiah - Septuagint

 

Isaiah

Chapter 1
1ορασισ ην ειδεν ησαιασ υιοσ αµωσ ην ειδεν κατα τησ ιουδαιασ και κατα ιερουσαληµ εν βασιλεια οζιου και 
ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου οι εβασιλευσαν τησ ιουδαιασ2ακουε ουρανε και ενωτιζου γη οτι κυριοσ 
ελαλησεν υιουσ εγεννησα και υψωσα αυτοι δε µε ηθετησαν3εγνω βουσ τον κτησαµενον και ονοσ την φατνην 
του κυριου αυτου ισραηλ δε µε ουκ εγνω και ο λαοσ µε ου συνηκεν4ουαι εθνοσ αµαρτωλον λαοσ πληρησ 
αµαρτιων σπερµα πονηρον υιοι ανοµοι εγκατελιπατε τον κυριον και παρωργισατε τον αγιον του ισραηλ5τι ετι 
πληγητε προστιθεντεσ ανοµιαν πασα κεφαλη εισ πονον και πασα καρδια εισ λυπην6απο ποδων εωσ κεφαλησ 
ουτε τραυµα ουτε µωλωψ ουτε πληγη φλεγµαινουσα ουκ εστιν µαλαγµα επιθειναι ουτε ελαιον ουτε 
καταδεσµουσ7η γη υµων ερηµοσ αι πολεισ υµων πυρικαυστοι την χωραν υµων ενωπιον υµων αλλοτριοι 
κατεσθιουσιν αυτην και ηρηµωται κατεστραµµενη υπο λαων αλλοτριων8εγκαταλειφθησεται η θυγατηρ σιων 
ωσ σκηνη εν αµπελωνι και ωσ οπωροφυλακιον εν σικυηρατω ωσ πολισ πολιορκουµενη9και ει µη κυριοσ 
σαβαωθ εγκατελιπεν ηµιν σπερµα ωσ σοδοµα αν εγενηθηµεν και ωσ γοµορρα αν ωµοιωθηµεν10ακουσατε 
λογον κυριου αρχοντεσ σοδοµων προσεχετε νοµον θεου λαοσ γοµορρασ11τι µοι πληθοσ των θυσιων υµων 
λεγει κυριοσ πληρησ ειµι ολοκαυτωµατων κριων και στεαρ αρνων και αιµα ταυρων και τραγων ου 
βουλοµαι12ουδ′ εαν ερχησθε οφθηναι µοι τισ γαρ εξεζητησεν ταυτα εκ των χειρων υµων πατειν την αυλην 
µου13ου προσθησεσθε εαν φερητε σεµιδαλιν µαταιον θυµιαµα βδελυγµα µοι εστιν τασ νουµηνιασ υµων και τα 
σαββατα και ηµεραν µεγαλην ουκ ανεχοµαι νηστειαν και αργιαν14και τασ νουµηνιασ υµων και τασ εορτασ 
υµων µισει η ψυχη µου εγενηθητε µοι εισ πλησµονην ουκετι ανησω τασ αµαρτιασ υµων15οταν τασ χειρασ 
εκτεινητε προσ µε αποστρεψω τουσ οφθαλµουσ µου αφ′ υµων και εαν πληθυνητε την δεησιν ουκ 
εισακουσοµαι υµων αι γαρ χειρεσ υµων αιµατοσ πληρεισ16λουσασθε καθαροι γενεσθε αφελετε τασ πονηριασ 
απο των ψυχων υµων απεναντι των οφθαλµων µου παυσασθε απο των πονηριων υµων17µαθετε καλον ποιειν 
εκζητησατε κρισιν ρυσασθε αδικουµενον κρινατε ορφανω και δικαιωσατε χηραν18και δευτε και διελεγχθωµεν 
λεγει κυριοσ και εαν ωσιν αι αµαρτιαι υµων ωσ φοινικουν ωσ χιονα λευκανω εαν δε ωσιν ωσ κοκκινον ωσ 
εριον λευκανω19και εαν θελητε και εισακουσητε µου τα αγαθα τησ γησ φαγεσθε20εαν δε µη θελητε µηδε 
εισακουσητε µου µαχαιρα υµασ κατεδεται το γαρ στοµα κυριου ελαλησεν ταυτα21πωσ εγενετο πορνη πολισ 
πιστη σιων πληρησ κρισεωσ εν η δικαιοσυνη εκοιµηθη εν αυτη νυν δε φονευται22το αργυριον υµων αδοκιµον 
οι καπηλοι σου µισγουσι τον οινον υδατι23οι αρχοντεσ σου απειθουσιν κοινωνοι κλεπτων αγαπωντεσ δωρα 
διωκοντεσ ανταποδοµα ορφανοισ ου κρινοντεσ και κρισιν χηρων ου προσεχοντεσ24δια τουτο ταδε λεγει ο 
δεσποτησ κυριοσ σαβαωθ ουαι οι ισχυοντεσ ισραηλ ου παυσεται γαρ µου ο θυµοσ εν τοισ υπεναντιοισ και 
κρισιν εκ των εχθρων µου ποιησω25και επαξω την χειρα µου επι σε και πυρωσω σε εισ καθαρον τουσ δε 
απειθουντασ απολεσω και αφελω παντασ ανοµουσ απο σου και παντασ υπερηφανουσ ταπεινωσω26και 
επιστησω τουσ κριτασ σου ωσ το προτερον και τουσ συµβουλουσ σου ωσ το απ′ αρχησ και µετα ταυτα 
κληθηση πολισ δικαιοσυνησ µητροπολισ πιστη σιων27µετα γαρ κριµατοσ σωθησεται η αιχµαλωσια αυτησ 
και µετα ελεηµοσυνησ28και συντριβησονται οι ανοµοι και οι αµαρτωλοι αµα και οι εγκαταλειποντεσ τον 
κυριον συντελεσθησονται29διοτι αισχυνθησονται επι τοισ ειδωλοισ αυτων α αυτοι ηβουλοντο και 
επησχυνθησαν επι τοισ κηποισ αυτων α επεθυµησαν30εσονται γαρ ωσ τερεβινθοσ αποβεβληκυια τα φυλλα 
και ωσ παραδεισοσ υδωρ µη εχων31και εσται η ισχυσ αυτων ωσ καλαµη στιππυου και αι εργασιαι αυτων ωσ 
σπινθηρεσ πυροσ και κατακαυθησονται οι ανοµοι και οι αµαρτωλοι αµα και ουκ εσται ο σβεσων 

Chapter 2
1ο λογοσ ο γενοµενοσ παρα κυριου προσ ησαιαν υιον αµωσ περι τησ ιουδαιασ και περι ιερουσαληµ2οτι εσται 
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εν ταισ εσχαταισ ηµεραισ εµφανεσ το οροσ κυριου και ο οικοσ του θεου επ′ ακρων των ορεων και 
υψωθησεται υπερανω των βουνων και ηξουσιν επ′ αυτο παντα τα εθνη3και πορευσονται εθνη πολλα και 
ερουσιν δευτε και αναβωµεν εισ το οροσ κυριου και εισ τον οικον του θεου ιακωβ και αναγγελει ηµιν την 
οδον αυτου και πορευσοµεθα εν αυτη εκ γαρ σιων εξελευσεται νοµοσ και λογοσ κυριου εξ ιερουσαληµ4και 
κρινει ανα µεσον των εθνων και ελεγξει λαον πολυν και συγκοψουσιν τασ µαχαιρασ αυτων εισ αροτρα και 
τασ ζιβυνασ αυτων εισ δρεπανα και ου ληµψεται ετι εθνοσ επ′ εθνοσ µαχαιραν και ου µη µαθωσιν ετι 
πολεµειν5και νυν ο οικοσ του ιακωβ δευτε πορευθωµεν τω φωτι κυριου6ανηκεν γαρ τον λαον αυτου τον οικον 
του ισραηλ οτι ενεπλησθη ωσ το απ′ αρχησ η χωρα αυτων κληδονισµων ωσ η των αλλοφυλων και τεκνα 
πολλα αλλοφυλα εγενηθη αυτοισ7ενεπλησθη γαρ η χωρα αυτων αργυριου και χρυσιου και ουκ ην αριθµοσ 
των θησαυρων αυτων και ενεπλησθη η γη ιππων και ουκ ην αριθµοσ των αρµατων αυτων8και ενεπλησθη η γη 
βδελυγµατων των εργων των χειρων αυτων και προσεκυνησαν οισ εποιησαν οι δακτυλοι αυτων9και εκυψεν 
ανθρωποσ και εταπεινωθη ανηρ και ου µη ανησω αυτουσ10και νυν εισελθετε εισ τασ πετρασ και κρυπτεσθε 
εισ την γην απο προσωπου του φοβου κυριου και απο τησ δοξησ τησ ισχυοσ αυτου οταν αναστη θραυσαι την 
γην11οι γαρ οφθαλµοι κυριου υψηλοι ο δε ανθρωποσ ταπεινοσ και ταπεινωθησεται το υψοσ των ανθρωπων και 
υψωθησεται κυριοσ µονοσ εν τη ηµερα εκεινη12ηµερα γαρ κυριου σαβαωθ επι παντα υβριστην και 
υπερηφανον και επι παντα υψηλον και µετεωρον και ταπεινωθησονται13και επι πασαν κεδρον του λιβανου 
των υψηλων και µετεωρων και επι παν δενδρον βαλανου βασαν14και επι παν οροσ και επι παντα βουνον 
υψηλον15και επι παντα πυργον υψηλον και επι παν τειχοσ υψηλον16και επι παν πλοιον θαλασσησ και επι 
πασαν θεαν πλοιων καλλουσ17και ταπεινωθησεται πασ ανθρωποσ και πεσειται υψοσ ανθρωπων και 
υψωθησεται κυριοσ µονοσ εν τη ηµερα εκεινη18και τα χειροποιητα παντα κατακρυψουσιν19εισενεγκαντεσ εισ 
τα σπηλαια και εισ τασ σχισµασ των πετρων και εισ τασ τρωγλασ τησ γησ απο προσωπου του φοβου κυριου 
και απο τησ δοξησ τησ ισχυοσ αυτου οταν αναστη θραυσαι την γην20τη γαρ ηµερα εκεινη εκβαλει ανθρωποσ 
τα βδελυγµατα αυτου τα αργυρα και τα χρυσα α εποιησαν προσκυνειν τοισ µαταιοισ και ταισ 
νυκτερισιν21του εισελθειν εισ τασ τρωγλασ τησ στερεασ πετρασ και εισ τασ σχισµασ των πετρων απο 
προσωπου του φοβου κυριου και απο τησ δοξησ τησ ισχυοσ αυτου οταν αναστη θραυσαι την γην 

Chapter 3
1ιδου δη ο δεσποτησ κυριοσ σαβαωθ αφελει απο τησ ιουδαιασ και απο ιερουσαληµ ισχυοντα και ισχυουσαν 
ισχυν αρτου και ισχυν υδατοσ2γιγαντα και ισχυοντα και ανθρωπον πολεµιστην και δικαστην και προφητην 
και στοχαστην και πρεσβυτερον3και πεντηκονταρχον και θαυµαστον συµβουλον και σοφον αρχιτεκτονα και 
συνετον ακροατην4και επιστησω νεανισκουσ αρχοντασ αυτων και εµπαικται κυριευσουσιν αυτων5και 
συµπεσειται ο λαοσ ανθρωποσ προσ ανθρωπον και ανθρωποσ προσ τον πλησιον αυτου προσκοψει το παιδιον 
προσ τον πρεσβυτην ο ατιµοσ προσ τον εντιµον6οτι επιληµψεται ανθρωποσ του αδελφου αυτου η του οικειου 
του πατροσ αυτου λεγων ιµατιον εχεισ αρχηγοσ ηµων γενου και το βρωµα το εµον υπο σε εστω7και 
αποκριθεισ ερει εν τη ηµερα εκεινη ουκ εσοµαι σου αρχηγοσ ου γαρ εστιν εν τω οικω µου αρτοσ ουδε ιµατιον 
ουκ εσοµαι αρχηγοσ του λαου τουτου8οτι ανειται ιερουσαληµ και η ιουδαια συµπεπτωκεν και αι γλωσσαι 
αυτων µετα ανοµιασ τα προσ κυριον απειθουντεσ διοτι νυν εταπεινωθη η δοξα αυτων9και η αισχυνη του 
προσωπου αυτων αντεστη αυτοισ την δε αµαρτιαν αυτων ωσ σοδοµων ανηγγειλαν και ενεφανισαν ουαι τη 
ψυχη αυτων διοτι βεβουλευνται βουλην πονηραν καθ′ εαυτων10ειποντεσ δησωµεν τον δικαιον οτι 
δυσχρηστοσ ηµιν εστιν τοινυν τα γενηµατα των εργων αυτων φαγονται11ουαι τω ανοµω πονηρα κατα τα εργα 
των χειρων αυτου συµβησεται αυτω12λαοσ µου οι πρακτορεσ υµων καλαµωνται υµασ και οι απαιτουντεσ 
κυριευουσιν υµων λαοσ µου οι µακαριζοντεσ υµασ πλανωσιν υµασ και τον τριβον των ποδων υµων 
ταρασσουσιν13αλλα νυν καταστησεται εισ κρισιν κυριοσ και στησει εισ κρισιν τον λαον αυτου14αυτοσ 
κυριοσ εισ κρισιν ηξει µετα των πρεσβυτερων του λαου και µετα των αρχοντων αυτου υµεισ δε τι ενεπυρισατε 
τον αµπελωνα µου και η αρπαγη του πτωχου εν τοισ οικοισ υµων15τι υµεισ αδικειτε τον λαον µου και το 
προσωπον των πτωχων καταισχυνετε16ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων υψωθησαν αι θυγατερεσ σιων και 
επορευθησαν υψηλω τραχηλω και εν νευµασιν οφθαλµων και τη πορεια των ποδων αµα συρουσαι τουσ 
χιτωνασ και τοισ ποσιν αµα παιζουσαι17και ταπεινωσει ο θεοσ αρχουσασ θυγατερασ σιων και κυριοσ 
αποκαλυψει το σχηµα αυτων18εν τη ηµερα εκεινη και αφελει κυριοσ την δοξαν του ιµατισµου αυτων και τουσ 
κοσµουσ αυτων και τα εµπλοκια και τουσ κοσυµβουσ και τουσ µηνισκουσ19και το καθεµα και τον κοσµον 
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του προσωπου αυτων20και την συνθεσιν του κοσµου τησ δοξησ και τουσ χλιδωνασ και τα ψελια και το 
εµπλοκιον και τα περιδεξια και τουσ δακτυλιουσ και τα ενωτια21και τα περιπορφυρα και τα 
µεσοπορφυρα22και τα επιβληµατα τα κατα την οικιαν και τα διαφανη λακωνικα23και τα βυσσινα και τα 
υακινθινα και τα κοκκινα και την βυσσον συν χρυσιω και υακινθω συγκαθυφασµενα και θεριστρα 
κατακλιτα24και εσται αντι οσµησ ηδειασ κονιορτοσ και αντι ζωνησ σχοινιω ζωση και αντι του κοσµου τησ 
κεφαλησ του χρυσιου φαλακρωµα εξεισ δια τα εργα σου και αντι του χιτωνοσ του µεσοπορφυρου περιζωση 
σακκον25και ο υιοσ σου ο καλλιστοσ ον αγαπασ µαχαιρα πεσειται και οι ισχυοντεσ υµων µαχαιρα 
πεσουνται26και ταπεινωθησονται και πενθησουσιν αι θηκαι του κοσµου υµων και καταλειφθηση µονη και εισ 
την γην εδαφισθηση 

Chapter 4
1και επιληµψονται επτα γυναικεσ ανθρωπου ενοσ λεγουσαι τον αρτον ηµων φαγοµεθα και τα ιµατια ηµων 
περιβαλουµεθα πλην το ονοµα το σον κεκλησθω εφ′ ηµασ αφελε τον ονειδισµον ηµων2τη δε ηµερα εκεινη 
επιλαµψει ο θεοσ εν βουλη µετα δοξησ επι τησ γησ του υψωσαι και δοξασαι το καταλειφθεν του ισραηλ3και 
εσται το υπολειφθεν εν σιων και το καταλειφθεν εν ιερουσαληµ αγιοι κληθησονται παντεσ οι γραφεντεσ εισ 
ζωην εν ιερουσαληµ4οτι εκπλυνει κυριοσ τον ρυπον των υιων και των θυγατερων σιων και το αιµα εκκαθαριει 
εκ µεσου αυτων εν πνευµατι κρισεωσ και πνευµατι καυσεωσ5και ηξει και εσται πασ τοποσ του ορουσ σιων 
και παντα τα περικυκλω αυτησ σκιασει νεφελη ηµερασ και ωσ καπνου και ωσ φωτοσ πυροσ καιοµενου 
νυκτοσ παση τη δοξη σκεπασθησεται6και εσται εισ σκιαν απο καυµατοσ και εν σκεπη και εν αποκρυφω απο 
σκληροτητοσ και υετου 

Chapter 5
1ασω δη τω ηγαπηµενω ασµα του αγαπητου τω αµπελωνι µου αµπελων εγενηθη τω ηγαπηµενω εν κερατι εν 
τοπω πιονι2και φραγµον περιεθηκα και εχαρακωσα και εφυτευσα αµπελον σωρηχ και ωκοδοµησα πυργον εν 
µεσω αυτου και προληνιον ωρυξα εν αυτω και εµεινα του ποιησαι σταφυλην εποιησεν δε ακανθασ3και νυν 
ανθρωποσ του ιουδα και οι ενοικουντεσ εν ιερουσαληµ κρινατε εν εµοι και ανα µεσον του αµπελωνοσ µου4τι 
ποιησω ετι τω αµπελωνι µου και ουκ εποιησα αυτω διοτι εµεινα του ποιησαι σταφυλην εποιησεν δε 
ακανθασ5νυν δε αναγγελω υµιν τι ποιησω τω αµπελωνι µου αφελω τον φραγµον αυτου και εσται εισ 
διαρπαγην και καθελω τον τοιχον αυτου και εσται εισ καταπατηµα6και ανησω τον αµπελωνα µου και ου µη 
τµηθη ουδε µη σκαφη και αναβησεται εισ αυτον ωσ εισ χερσον ακανθα και ταισ νεφελαισ εντελουµαι του µη 
βρεξαι εισ αυτον υετον7ο γαρ αµπελων κυριου σαβαωθ οικοσ του ισραηλ εστιν και ανθρωποσ του ιουδα 
νεοφυτον ηγαπηµενον εµεινα του ποιησαι κρισιν εποιησεν δε ανοµιαν και ου δικαιοσυνην αλλα 
κραυγην8ουαι οι συναπτοντεσ οικιαν προσ οικιαν και αγρον προσ αγρον εγγιζοντεσ ινα του πλησιον 
αφελωνται τι µη οικησετε µονοι επι τησ γησ9ηκουσθη γαρ εισ τα ωτα κυριου σαβαωθ ταυτα εαν γαρ γενωνται 
οικιαι πολλαι εισ ερηµον εσονται µεγαλαι και καλαι και ουκ εσονται οι ενοικουντεσ εν αυταισ10ου γαρ 
εργωνται δεκα ζευγη βοων ποιησει κεραµιον εν και ο σπειρων αρταβασ εξ ποιησει µετρα τρια11ουαι οι 
εγειροµενοι το πρωι και το σικερα διωκοντεσ οι µενοντεσ το οψε ο γαρ οινοσ αυτουσ συγκαυσει12µετα γαρ 
κιθαρασ και ψαλτηριου και τυµπανων και αυλων τον οινον πινουσιν τα δε εργα κυριου ουκ εµβλεπουσιν και 
τα εργα των χειρων αυτου ου κατανοουσιν13τοινυν αιχµαλωτοσ ο λαοσ µου εγενηθη δια το µη ειδεναι αυτουσ 
τον κυριον και πληθοσ εγενηθη νεκρων δια λιµον και διψαν υδατοσ14και επλατυνεν ο αδησ την ψυχην αυτου 
και διηνοιξεν το στοµα αυτου του µη διαλιπειν και καταβησονται οι ενδοξοι και οι µεγαλοι και οι πλουσιοι 
και οι λοιµοι αυτησ15και ταπεινωθησεται ανθρωποσ και ατιµασθησεται ανηρ και οι οφθαλµοι οι µετεωροι 
ταπεινωθησονται16και υψωθησεται κυριοσ σαβαωθ εν κριµατι και ο θεοσ ο αγιοσ δοξασθησεται εν 
δικαιοσυνη17και βοσκηθησονται οι διηρπασµενοι ωσ ταυροι και τασ ερηµουσ των απειληµµενων αρνεσ 
φαγονται18ουαι οι επισπωµενοι τασ αµαρτιασ ωσ σχοινιω µακρω και ωσ ζυγου ιµαντι δαµαλεωσ τασ 
ανοµιασ19οι λεγοντεσ το ταχοσ εγγισατω α ποιησει ινα ιδωµεν και ελθατω η βουλη του αγιου ισραηλ ινα 
γνωµεν20ουαι οι λεγοντεσ το πονηρον καλον και το καλον πονηρον οι τιθεντεσ το σκοτοσ φωσ και το φωσ 
σκοτοσ οι τιθεντεσ το πικρον γλυκυ και το γλυκυ πικρον21ουαι οι συνετοι εν εαυτοισ και ενωπιον εαυτων 
επιστηµονεσ22ουαι οι ισχυοντεσ υµων οι τον οινον πινοντεσ και οι δυνασται οι κεραννυντεσ το σικερα23οι 
δικαιουντεσ τον ασεβη ενεκεν δωρων και το δικαιον του δικαιου αιροντεσ24δια τουτο ον τροπον καυθησεται 
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καλαµη υπο ανθρακοσ πυροσ και συγκαυθησεται υπο φλογοσ ανειµενησ η ριζα αυτων ωσ χνουσ εσται και το 
ανθοσ αυτων ωσ κονιορτοσ αναβησεται ου γαρ ηθελησαν τον νοµον κυριου σαβαωθ αλλα το λογιον του 
αγιου ισραηλ παρωξυναν25και εθυµωθη οργη κυριοσ σαβαωθ επι τον λαον αυτου και επεβαλεν την χειρα 
αυτου επ′ αυτουσ και επαταξεν αυτουσ και παρωξυνθη τα ορη και εγενηθη τα θνησιµαια αυτων ωσ κοπρια εν 
µεσω οδου και εν πασι τουτοισ ουκ απεστραφη ο θυµοσ αλλ′ ετι η χειρ υψηλη26τοιγαρουν αρει συσσηµον εν 
τοισ εθνεσιν τοισ µακραν και συριει αυτοισ απ′ ακρου τησ γησ και ιδου ταχυ κουφωσ ερχονται27ου 
πεινασουσιν ουδε κοπιασουσιν ουδε νυσταξουσιν ουδε κοιµηθησονται ουδε λυσουσιν τασ ζωνασ αυτων απο 
τησ οσφυοσ αυτων ουδε µη ραγωσιν οι ιµαντεσ των υποδηµατων αυτων28ων τα βελη οξεια εστιν και τα τοξα 
αυτων εντεταµενα οι ποδεσ των ιππων αυτων ωσ στερεα πετρα ελογισθησαν οι τροχοι των αρµατων αυτων ωσ 
καταιγισ29ορµωσιν ωσ λεοντεσ και παρεστηκαν ωσ σκυµνοσ λεοντοσ και επιληµψεται και βοησει ωσ θηριου 
και εκβαλει και ουκ εσται ο ρυοµενοσ αυτουσ30και βοησει δι′ αυτουσ εν τη ηµερα εκεινη ωσ φωνη θαλασσησ 
κυµαινουσησ και εµβλεψονται εισ την γην και ιδου σκοτοσ σκληρον εν τη απορια αυτων 

Chapter 6
1και εγενετο του ενιαυτου ου απεθανεν οζιασ ο βασιλευσ ειδον τον κυριον καθηµενον επι θρονου υψηλου και 
επηρµενου και πληρησ ο οικοσ τησ δοξησ αυτου2και σεραφιν ειστηκεισαν κυκλω αυτου εξ πτερυγεσ τω ενι 
και εξ πτερυγεσ τω ενι και ταισ µεν δυσιν κατεκαλυπτον το προσωπον και ταισ δυσιν κατεκαλυπτον τουσ 
ποδασ και ταισ δυσιν επεταντο3και εκεκραγον ετεροσ προσ τον ετερον και ελεγον αγιοσ αγιοσ αγιοσ κυριοσ 
σαβαωθ πληρησ πασα η γη τησ δοξησ αυτου4και επηρθη το υπερθυρον απο τησ φωνησ ησ εκεκραγον και ο 
οικοσ επλησθη καπνου5και ειπα ω ταλασ εγω οτι κατανενυγµαι οτι ανθρωποσ ων και ακαθαρτα χειλη εχων εν 
µεσω λαου ακαθαρτα χειλη εχοντοσ εγω οικω και τον βασιλεα κυριον σαβαωθ ειδον τοισ οφθαλµοισ µου6και 
απεσταλη προσ µε εν των σεραφιν και εν τη χειρι ειχεν ανθρακα ον τη λαβιδι ελαβεν απο του 
θυσιαστηριου7και ηψατο του στοµατοσ µου και ειπεν ιδου ηψατο τουτο των χειλεων σου και αφελει τασ 
ανοµιασ σου και τασ αµαρτιασ σου περικαθαριει8και ηκουσα τησ φωνησ κυριου λεγοντοσ τινα αποστειλω 
και τισ πορευσεται προσ τον λαον τουτον και ειπα ιδου ειµι εγω αποστειλον µε9και ειπεν πορευθητι και ειπον 
τω λαω τουτω ακοη ακουσετε και ου µη συνητε και βλεποντεσ βλεψετε και ου µη ιδητε10επαχυνθη γαρ η 
καρδια του λαου τουτου και τοισ ωσιν αυτων βαρεωσ ηκουσαν και τουσ οφθαλµουσ αυτων εκαµµυσαν 
µηποτε ιδωσιν τοισ οφθαλµοισ και τοισ ωσιν ακουσωσιν και τη καρδια συνωσιν και επιστρεψωσιν και 
ιασοµαι αυτουσ11και ειπα εωσ ποτε κυριε και ειπεν εωσ αν ερηµωθωσιν πολεισ παρα το µη κατοικεισθαι και 
οικοι παρα το µη ειναι ανθρωπουσ και η γη καταλειφθησεται ερηµοσ12και µετα ταυτα µακρυνει ο θεοσ τουσ 
ανθρωπουσ και οι καταλειφθεντεσ πληθυνθησονται επι τησ γησ13και ετι επ′ αυτησ εστιν το επιδεκατον και 
παλιν εσται εισ προνοµην ωσ τερεβινθοσ και ωσ βαλανοσ οταν εκπεση απο τησ θηκησ αυτησ 

Chapter 7
1και εγενετο εν ταισ ηµεραισ αχαζ του ιωαθαµ του υιου οζιου βασιλεωσ ιουδα ανεβη ραασσων βασιλευσ 
αραµ και φακεε υιοσ ροµελιου βασιλευσ ισραηλ επι ιερουσαληµ πολεµησαι αυτην και ουκ ηδυνηθησαν 
πολιορκησαι αυτην2και ανηγγελη εισ τον οικον δαυιδ λεγοντεσ συνεφωνησεν αραµ προσ τον εφραιµ και 
εξεστη η ψυχη αυτου και η ψυχη του λαου αυτου ον τροπον οταν εν δρυµω ξυλον υπο πνευµατοσ 
σαλευθη3και ειπεν κυριοσ προσ ησαιαν εξελθε εισ συναντησιν αχαζ συ και ο καταλειφθεισ ιασουβ ο υιοσ 
σου προσ την κολυµβηθραν τησ ανω οδου του αγρου του γναφεωσ4και ερεισ αυτω φυλαξαι του ησυχασαι και 
µη φοβου µηδε η ψυχη σου ασθενειτω απο των δυο ξυλων των δαλων των καπνιζοµενων τουτων οταν γαρ οργη 
του θυµου µου γενηται παλιν ιασοµαι5και ο υιοσ του αραµ και ο υιοσ του ροµελιου οτι εβουλευσαντο βουλην 
πονηραν περι σου λεγοντεσ6αναβησοµεθα εισ την ιουδαιαν και συλλαλησαντεσ αυτοισ αποστρεψοµεν 
αυτουσ προσ ηµασ και βασιλευσοµεν αυτησ τον υιον ταβεηλ7ταδε λεγει κυριοσ σαβαωθ ου µη εµµεινη η 
βουλη αυτη ουδε εσται8αλλ′ η κεφαλη αραµ δαµασκοσ αλλ′ ετι εξηκοντα και πεντε ετων εκλειψει η βασιλεια 
εφραιµ απο λαου9και η κεφαλη εφραιµ σοµορων και η κεφαλη σοµορων υιοσ του ροµελιου και εαν µη 
πιστευσητε ουδε µη συνητε10και προσεθετο κυριοσ λαλησαι τω αχαζ λεγων11αιτησαι σεαυτω σηµειον παρα 
κυριου θεου σου εισ βαθοσ η εισ υψοσ12και ειπεν αχαζ ου µη αιτησω ουδ′ ου µη πειρασω κυριον13και ειπεν 
ακουσατε δη οικοσ δαυιδ µη µικρον υµιν αγωνα παρεχειν ανθρωποισ και πωσ κυριω παρεχετε αγωνα14δια 
τουτο δωσει κυριοσ αυτοσ υµιν σηµειον ιδου η παρθενοσ εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσεισ το 
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ονοµα αυτου εµµανουηλ15βουτυρον και µελι φαγεται πριν η γνωναι αυτον η προελεσθαι πονηρα εκλεξεται το 
αγαθον16διοτι πριν η γνωναι το παιδιον αγαθον η κακον απειθει πονηρια του εκλεξασθαι το αγαθον και 
καταλειφθησεται η γη ην συ φοβη απο προσωπου των δυο βασιλεων17αλλα επαξει ο θεοσ επι σε και επι τον 
λαον σου και επι τον οικον του πατροσ σου ηµερασ αι ουπω ηκασιν αφ′ ησ ηµερασ αφειλεν εφραιµ απο ιουδα 
τον βασιλεα των ασσυριων18και εσται εν τη ηµερα εκεινη συριει κυριοσ µυιαισ ο κυριευει µερουσ ποταµου 
αιγυπτου και τη µελισση η εστιν εν χωρα ασσυριων19και ελευσονται παντεσ και αναπαυσονται εν ταισ 
φαραγξι τησ χωρασ και εν ταισ τρωγλαισ των πετρων και εισ τα σπηλαια και εισ πασαν ραγαδα και εν παντι 
ξυλω20εν τη ηµερα εκεινη ξυρησει κυριοσ τω ξυρω τω µεγαλω και µεµεθυσµενω ο εστιν περαν του ποταµου 
βασιλεωσ ασσυριων την κεφαλην και τασ τριχασ των ποδων και τον πωγωνα αφελει21και εσται εν τη ηµερα 
εκεινη θρεψει ανθρωποσ δαµαλιν βοων και δυο προβατα22και εσται απο του πλειστον ποιειν γαλα βουτυρον 
και µελι φαγεται πασ ο καταλειφθεισ επι τησ γησ23και εσται εν τη ηµερα εκεινη πασ τοποσ ου εαν ωσιν χιλιαι 
αµπελοι χιλιων σικλων εισ χερσον εσονται και εισ ακανθαν24µετα βελουσ και τοξευµατοσ εισελευσονται εκει 
οτι χερσοσ και ακανθα εσται πασα η γη25και παν οροσ αροτριωµενον αροτριαθησεται και ου µη επελθη εκει 
φοβοσ εσται γαρ απο τησ χερσου και ακανθησ εισ βοσκηµα προβατου και εισ καταπατηµα βοοσ 

Chapter 8
1και ειπεν κυριοσ προσ µε λαβε σεαυτω τοµον καινου µεγαλου και γραψον εισ αυτον γραφιδι ανθρωπου του 
οξεωσ προνοµην ποιησαι σκυλων παρεστιν γαρ2και µαρτυρασ µοι ποιησον πιστουσ ανθρωπουσ τον ουριαν 
και τον ζαχαριαν υιον βαραχιου3και προσηλθον προσ την προφητιν και εν γαστρι ελαβεν και ετεκεν υιον και 
ειπεν κυριοσ µοι καλεσον το ονοµα αυτου ταχεωσ σκυλευσον οξεωσ προνοµευσον4διοτι πριν η γνωναι το 
παιδιον καλειν πατερα η µητερα ληµψεται δυναµιν δαµασκου και τα σκυλα σαµαρειασ εναντι βασιλεωσ 
ασσυριων5και προσεθετο κυριοσ λαλησαι µοι ετι6δια το µη βουλεσθαι τον λαον τουτον το υδωρ του σιλωαµ 
το πορευοµενον ησυχη αλλα βουλεσθαι εχειν τον ραασσων και τον υιον ροµελιου βασιλεα εφ′ υµων7δια 
τουτο ιδου αναγει κυριοσ εφ′ υµασ το υδωρ του ποταµου το ισχυρον και το πολυ τον βασιλεα των ασσυριων 
και την δοξαν αυτου και αναβησεται επι πασαν φαραγγα υµων και περιπατησει επι παν τειχοσ υµων8και 
αφελει απο τησ ιουδαιασ ανθρωπον οσ δυνησεται κεφαλην αραι η δυνατον συντελεσασθαι τι και εσται η 
παρεµβολη αυτου ωστε πληρωσαι το πλατοσ τησ χωρασ σου µεθ′ ηµων ο θεοσ9γνωτε εθνη και ηττασθε 
επακουσατε εωσ εσχατου τησ γησ ισχυκοτεσ ηττασθε εαν γαρ παλιν ισχυσητε παλιν ηττηθησεσθε10και ην αν 
βουλευσησθε βουλην διασκεδασει κυριοσ και λογον ον εαν λαλησητε ου µη εµµεινη υµιν οτι µεθ′ ηµων 
κυριοσ ο θεοσ11ουτωσ λεγει κυριοσ τη ισχυρα χειρι απειθουσιν τη πορεια τησ οδου του λαου τουτου 
λεγοντεσ12µηποτε ειπητε σκληρον παν γαρ ο εαν ειπη ο λαοσ ουτοσ σκληρον εστιν τον δε φοβον αυτου ου µη 
φοβηθητε ουδε µη ταραχθητε13κυριον αυτον αγιασατε και αυτοσ εσται σου φοβοσ14και εαν επ′ αυτω 
πεποιθωσ ησ εσται σοι εισ αγιασµα και ουχ ωσ λιθου προσκοµµατι συναντησεσθε αυτω ουδε ωσ πετρασ 
πτωµατι ο δε οικοσ ιακωβ εν παγιδι και εν κοιλασµατι εγκαθηµενοι εν ιερουσαληµ15δια τουτο αδυνατησουσιν 
εν αυτοισ πολλοι και πεσουνται και συντριβησονται και εγγιουσιν και αλωσονται ανθρωποι εν ασφαλεια 
οντεσ16τοτε φανεροι εσονται οι σφραγιζοµενοι τον νοµον του µη µαθειν17και ερει µενω τον θεον τον 
αποστρεψαντα το προσωπον αυτου απο του οικου ιακωβ και πεποιθωσ εσοµαι επ′ αυτω18ιδου εγω και τα 
παιδια α µοι εδωκεν ο θεοσ και εσται εισ σηµεια και τερατα εν τω οικω ισραηλ παρα κυριου σαβαωθ οσ 
κατοικει εν τω ορει σιων19και εαν ειπωσιν προσ υµασ ζητησατε τουσ απο τησ γησ φωνουντασ και τουσ 
εγγαστριµυθουσ τουσ κενολογουντασ οι εκ τησ κοιλιασ φωνουσιν ουκ εθνοσ προσ θεον αυτου τι εκζητουσιν 
περι των ζωντων τουσ νεκρουσ20νοµον γαρ εισ βοηθειαν εδωκεν ινα ειπωσιν ουχ ωσ το ρηµα τουτο περι ου 
ουκ εστιν δωρα δουναι περι αυτου21και ηξει εφ′ υµασ σκληρα λιµοσ και εσται ωσ αν πεινασητε λυπηθησεσθε 
και κακωσ ερειτε τον αρχοντα και τα παταχρα και αναβλεψονται εισ τον ουρανον ανω22και εισ την γην κατω 
εµβλεψονται και ιδου θλιψισ και στενοχωρια και σκοτοσ απορια στενη και σκοτοσ ωστε µη βλεπειν23και ουκ 
απορηθησεται ο εν στενοχωρια ων εωσ καιρου τουτο πρωτον ποιει ταχυ ποιει χωρα ζαβουλων η γη νεφθαλιµ 
οδον θαλασσησ και οι λοιποι οι την παραλιαν κατοικουντεσ και περαν του ιορδανου γαλιλαια των εθνων τα 
µερη τησ ιουδαιασ 

Chapter 9
1ο λαοσ ο πορευοµενοσ εν σκοτει ιδετε φωσ µεγα οι κατοικουντεσ εν χωρα και σκια θανατου φωσ λαµψει εφ′ 
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υµασ2το πλειστον του λαου ο κατηγαγεσ εν ευφροσυνη σου και ευφρανθησονται ενωπιον σου ωσ οι 
ευφραινοµενοι εν αµητω και ον τροπον οι διαιρουµενοι σκυλα3διοτι αφηρηται ο ζυγοσ ο επ′ αυτων κειµενοσ 
και η ραβδοσ η επι του τραχηλου αυτων την γαρ ραβδον των απαιτουντων διεσκεδασεν κυριοσ ωσ τη ηµερα 
τη επι µαδιαµ4οτι πασαν στολην επισυνηγµενην δολω και ιµατιον µετα καταλλαγησ αποτεισουσιν και 
θελησουσιν ει εγενηθησαν πυρικαυστοι5οτι παιδιον εγεννηθη ηµιν υιοσ και εδοθη ηµιν ου η αρχη εγενηθη επι 
του ωµου αυτου και καλειται το ονοµα αυτου µεγαλησ βουλησ αγγελοσ εγω γαρ αξω ειρηνην επι τουσ 
αρχοντασ ειρηνην και υγιειαν αυτω6µεγαλη η αρχη αυτου και τησ ειρηνησ αυτου ουκ εστιν οριον επι τον 
θρονον δαυιδ και την βασιλειαν αυτου κατορθωσαι αυτην και αντιλαβεσθαι αυτησ εν δικαιοσυνη και εν 
κριµατι απο του νυν και εισ τον αιωνα χρονον ο ζηλοσ κυριου σαβαωθ ποιησει ταυτα7θανατον απεστειλεν 
κυριοσ επι ιακωβ και ηλθεν επι ισραηλ8και γνωσονται πασ ο λαοσ του εφραιµ και οι εγκαθηµενοι εν 
σαµαρεια εφ′ υβρει και υψηλη καρδια λεγοντεσ9πλινθοι πεπτωκασιν αλλα δευτε λαξευσωµεν λιθουσ και 
εκκοψωµεν συκαµινουσ και κεδρουσ και οικοδοµησωµεν εαυτοισ πυργον10και ραξει ο θεοσ τουσ 
επανιστανοµενουσ επ′ οροσ σιων επ′ αυτουσ και τουσ εχθρουσ αυτων διασκεδασει11συριαν αφ′ ηλιου 
ανατολων και τουσ ελληνασ αφ′ ηλιου δυσµων τουσ κατεσθιοντασ τον ισραηλ ολω τω στοµατι επι τουτοισ 
πασιν ουκ απεστραφη ο θυµοσ αλλ′ ετι η χειρ υψηλη12και ο λαοσ ουκ απεστραφη εωσ επληγη και τον κυριον 
ουκ εξεζητησαν13και αφειλεν κυριοσ απο ισραηλ κεφαλην και ουραν µεγαν και µικρον εν µια 
ηµερα14πρεσβυτην και τουσ τα προσωπα θαυµαζοντασ αυτη η αρχη και προφητην διδασκοντα ανοµα ουτοσ 
η ουρα15και εσονται οι µακαριζοντεσ τον λαον τουτον πλανωντεσ και πλανωσιν οπωσ καταπιωσιν 
αυτουσ16δια τουτο επι τουσ νεανισκουσ αυτων ουκ ευφρανθησεται ο θεοσ και τουσ ορφανουσ αυτων και τασ 
χηρασ αυτων ουκ ελεησει οτι παντεσ ανοµοι και πονηροι και παν στοµα λαλει αδικα επι πασιν τουτοισ ουκ 
απεστραφη ο θυµοσ αλλ′ ετι η χειρ υψηλη17και καυθησεται ωσ πυρ η ανοµια και ωσ αγρωστισ ξηρα 
βρωθησεται υπο πυροσ και καυθησεται εν τοισ δασεσι του δρυµου και συγκαταφαγεται τα κυκλω των βουνων 
παντα18δια θυµον οργησ κυριου συγκεκαυται η γη ολη και εσται ο λαοσ ωσ υπο πυροσ κατακεκαυµενοσ 
ανθρωποσ τον αδελφον αυτου ουκ ελεησει19αλλα εκκλινει εισ τα δεξια οτι πεινασει και φαγεται εκ των 
αριστερων και ου µη εµπλησθη ανθρωποσ εσθων τασ σαρκασ του βραχιονοσ αυτου20φαγεται γαρ µανασση 
του εφραιµ και εφραιµ του µανασση οτι αµα πολιορκησουσιν τον ιουδαν επι τουτοισ πασιν ουκ απεστραφη ο 
θυµοσ αλλ′ ετι η χειρ υψηλη 

Chapter 10
1ουαι τοισ γραφουσιν πονηριαν γραφοντεσ γαρ πονηριαν γραφουσιν2εκκλινοντεσ κρισιν πτωχων αρπαζοντεσ 
κριµα πενητων του λαου µου ωστε ειναι αυτοισ χηραν εισ αρπαγην και ορφανον εισ προνοµην3και τι 
ποιησουσιν εν τη ηµερα τησ επισκοπησ η γαρ θλιψισ υµιν πορρωθεν ηξει και προσ τινα καταφευξεσθε του 
βοηθηθηναι και που καταλειψετε την δοξαν υµων4του µη εµπεσειν εισ επαγωγην επι πασι τουτοισ ουκ 
απεστραφη ο θυµοσ αλλ′ ετι η χειρ υψηλη5ουαι ασσυριοισ η ραβδοσ του θυµου µου και οργησ εστιν εν ταισ 
χερσιν αυτων6την οργην µου εισ εθνοσ ανοµον αποστελω και τω εµω λαω συνταξω ποιησαι σκυλα και 
προνοµην και καταπατειν τασ πολεισ και θειναι αυτασ εισ κονιορτον7αυτοσ δε ουχ ουτωσ ενεθυµηθη και τη 
ψυχη ουχ ουτωσ λελογισται αλλα απαλλαξει ο νουσ αυτου και του εθνη εξολεθρευσαι ουκ ολιγα8και εαν 
ειπωσιν αυτω συ µονοσ ει αρχων9και ερει ουκ ελαβον την χωραν την επανω βαβυλωνοσ και χαλαννη ου ο 
πυργοσ ωκοδοµηθη και ελαβον αραβιαν και δαµασκον και σαµαρειαν10ον τροπον ταυτασ ελαβον εν τη χειρι 
µου και πασασ τασ αρχασ ληµψοµαι ολολυξατε τα γλυπτα εν ιερουσαληµ και εν σαµαρεια11ον τροπον γαρ 
εποιησα σαµαρεια και τοισ χειροποιητοισ αυτησ ουτωσ ποιησω και ιερουσαληµ και τοισ ειδωλοισ 
αυτησ12και εσται οταν συντελεση κυριοσ παντα ποιων εν τω ορει σιων και εν ιερουσαληµ επαξει επι τον νουν 
τον µεγαν τον αρχοντα των ασσυριων και επι το υψοσ τησ δοξησ των οφθαλµων αυτου13ειπεν γαρ τη ισχυι 
ποιησω και τη σοφια τησ συνεσεωσ αφελω ορια εθνων και την ισχυν αυτων προνοµευσω και σεισω πολεισ 
κατοικουµενασ14και την οικουµενην ολην καταληµψοµαι τη χειρι ωσ νοσσιαν και ωσ καταλελειµµενα ωα 
αρω και ουκ εστιν οσ διαφευξεται µε η αντειπη µοι15µη δοξασθησεται αξινη ανευ του κοπτοντοσ εν αυτη η 
υψωθησεται πριων ανευ του ελκοντοσ αυτον ωσαυτωσ εαν τισ αρη ραβδον η ξυλον16και ουχ ουτωσ αλλα 
αποστελει κυριοσ σαβαωθ εισ την σην τιµην ατιµιαν και εισ την σην δοξαν πυρ καιοµενον καυθησεται17και 
εσται το φωσ του ισραηλ εισ πυρ και αγιασει αυτον εν πυρι καιοµενω και φαγεται ωσει χορτον την υλην τη 
ηµερα εκεινη18αποσβεσθησεται τα ορη και οι βουνοι και οι δρυµοι και καταφαγεται απο ψυχησ εωσ σαρκων 
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και εσται ο φευγων ωσ ο φευγων απο φλογοσ καιοµενησ19και οι καταλειφθεντεσ απ′ αυτων εσονται αριθµοσ 
και παιδιον γραψει αυτουσ20και εσται εν τη ηµερα εκεινη ουκετι προστεθησεται το καταλειφθεν ισραηλ και οι 
σωθεντεσ του ιακωβ ουκετι µη πεποιθοτεσ ωσιν επι τουσ αδικησαντασ αυτουσ αλλα εσονται πεποιθοτεσ επι 
τον θεον τον αγιον του ισραηλ τη αληθεια21και εσται το καταλειφθεν του ιακωβ επι θεον ισχυοντα22και εαν 
γενηται ο λαοσ ισραηλ ωσ η αµµοσ τησ θαλασσησ το καταλειµµα αυτων σωθησεται λογον γαρ συντελων και 
συντεµνων εν δικαιοσυνη23οτι λογον συντετµηµενον ποιησει ο θεοσ εν τη οικουµενη ολη24δια τουτο ταδε 
λεγει κυριοσ σαβαωθ µη φοβου ο λαοσ µου οι κατοικουντεσ εν σιων απο ασσυριων οτι εν ραβδω παταξει σε 
πληγην γαρ εγω επαγω επι σε του ιδειν οδον αιγυπτου25ετι γαρ µικρον και παυσεται η οργη ο δε θυµοσ µου επι 
την βουλην αυτων26και επεγερει ο θεοσ επ′ αυτουσ κατα την πληγην την µαδιαµ εν τοπω θλιψεωσ και ο θυµοσ 
αυτου τη οδω τη κατα θαλασσαν εισ την οδον την κατ′ αιγυπτον27και εσται εν τη ηµερα εκεινη 
αφαιρεθησεται ο φοβοσ αυτου απο σου και ο ζυγοσ αυτου απο του ωµου σου και καταφθαρησεται ο ζυγοσ 
απο των ωµων υµων28ηξει γαρ εισ την πολιν αγγαι και παρελευσεται εισ µαγεδω και εν µαχµασ θησει τα 
σκευη αυτου29και παρελευσεται φαραγγα και ηξει εισ αγγαι φοβοσ ληµψεται ραµα πολιν σαουλ φευξεται30η 
θυγατηρ γαλλιµ επακουσεται λαισα επακουσεται αναθωθ31εξεστη µαδεβηνα και οι κατοικουντεσ γιββιρ 
παρακαλειτε32σηµερον εν οδω του µειναι τη χειρι παρακαλειτε το οροσ την θυγατερα σιων και οι βουνοι οι εν 
ιερουσαληµ33ιδου γαρ ο δεσποτησ κυριοσ σαβαωθ συνταρασσει τουσ ενδοξουσ µετα ισχυοσ και οι υψηλοι τη 
υβρει συντριβησονται και οι υψηλοι ταπεινωθησονται34και πεσουνται οι υψηλοι µαχαιρα ο δε λιβανοσ συν 
τοισ υψηλοισ πεσειται 

Chapter 11
1και εξελευσεται ραβδοσ εκ τησ ριζησ ιεσσαι και ανθοσ εκ τησ ριζησ αναβησεται2και αναπαυσεται επ′ αυτον 
πνευµα του θεου πνευµα σοφιασ και συνεσεωσ πνευµα βουλησ και ισχυοσ πνευµα γνωσεωσ και 
ευσεβειασ3εµπλησει αυτον πνευµα φοβου θεου ου κατα την δοξαν κρινει ουδε κατα την λαλιαν ελεγξει4αλλα 
κρινει ταπεινω κρισιν και ελεγξει τουσ ταπεινουσ τησ γησ και παταξει γην τω λογω του στοµατοσ αυτου και 
εν πνευµατι δια χειλεων ανελει ασεβη5και εσται δικαιοσυνη εζωσµενοσ την οσφυν αυτου και αληθεια 
ειληµενοσ τασ πλευρασ6και συµβοσκηθησεται λυκοσ µετα αρνοσ και παρδαλισ συναναπαυσεται εριφω και 
µοσχαριον και ταυροσ και λεων αµα βοσκηθησονται και παιδιον µικρον αξει αυτουσ7και βουσ και αρκοσ 
αµα βοσκηθησονται και αµα τα παιδια αυτων εσονται και λεων και βουσ αµα φαγονται αχυρα8και παιδιον 
νηπιον επι τρωγλην ασπιδων και επι κοιτην εκγονων ασπιδων την χειρα επιβαλει9και ου µη κακοποιησωσιν 
ουδε µη δυνωνται απολεσαι ουδενα επι το οροσ το αγιον µου οτι ενεπλησθη η συµπασα του γνωναι τον κυριον 
ωσ υδωρ πολυ κατακαλυψαι θαλασσασ10και εσται εν τη ηµερα εκεινη η ριζα του ιεσσαι και ο ανισταµενοσ 
αρχειν εθνων επ′ αυτω εθνη ελπιουσιν και εσται η αναπαυσισ αυτου τιµη11και εσται τη ηµερα εκεινη 
προσθησει κυριοσ του δειξαι την χειρα αυτου του ζηλωσαι το καταλειφθεν υπολοιπον του λαου ο αν 
καταλειφθη απο των ασσυριων και απο αιγυπτου και βαβυλωνιασ και αιθιοπιασ και απο αιλαµιτων και απο 
ηλιου ανατολων και εξ αραβιασ12και αρει σηµειον εισ τα εθνη και συναξει τουσ απολοµενουσ ισραηλ και 
τουσ διεσπαρµενουσ του ιουδα συναξει εκ των τεσσαρων πτερυγων τησ γησ13και αφαιρεθησεται ο ζηλοσ 
εφραιµ και οι εχθροι ιουδα απολουνται εφραιµ ου ζηλωσει ιουδαν και ιουδασ ου θλιψει εφραιµ14και 
πετασθησονται εν πλοιοισ αλλοφυλων θαλασσαν αµα προνοµευσουσιν και τουσ αφ′ ηλιου ανατολων και 
ιδουµαιαν και επι µωαβ πρωτον τασ χειρασ επιβαλουσιν οι δε υιοι αµµων πρωτοι υπακουσονται15και 
ερηµωσει κυριοσ την θαλασσαν αιγυπτου και επιβαλει την χειρα αυτου επι τον ποταµον πνευµατι βιαιω και 
παταξει επτα φαραγγασ ωστε διαπορευεσθαι αυτον εν υποδηµασιν16και εσται διοδοσ τω καταλειφθεντι µου 
λαω εν αιγυπτω και εσται τω ισραηλ ωσ η ηµερα οτε εξηλθεν εκ γησ αιγυπτου 

Chapter 12
1και ερεισ εν τη ηµερα εκεινη ευλογησω σε κυριε διοτι ωργισθησ µοι και απεστρεψασ τον θυµον σου και 
ηλεησασ µε2ιδου ο θεοσ µου σωτηρ µου κυριοσ πεποιθωσ εσοµαι επ′ αυτω και σωθησοµαι εν αυτω και ου 
φοβηθησοµαι διοτι η δοξα µου και η αινεσισ µου κυριοσ και εγενετο µοι εισ σωτηριαν3και αντλησετε υδωρ 
µετ′ ευφροσυνησ εκ των πηγων του σωτηριου4και ερεισ εν τη ηµερα εκεινη υµνειτε κυριον βοατε το ονοµα 
αυτου αναγγειλατε εν τοισ εθνεσιν τα ενδοξα αυτου µιµνησκεσθε οτι υψωθη το ονοµα αυτου5υµνησατε το 
ονοµα κυριου οτι υψηλα εποιησεν αναγγειλατε ταυτα εν παση τη γη6αγαλλιασθε και ευφραινεσθε οι 
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κατοικουντεσ σιων οτι υψωθη ο αγιοσ του ισραηλ εν µεσω αυτησ 

Chapter 13
1ορασισ ην ειδεν ησαιασ υιοσ αµωσ κατα βαβυλωνοσ2επ′ ορουσ πεδινου αρατε σηµειον υψωσατε την φωνην 
αυτοισ µη φοβεισθε παρακαλειτε τη χειρι ανοιξατε οι αρχοντεσ3εγω συντασσω και εγω αγω αυτουσ 
ηγιασµενοι εισιν και εγω αγω αυτουσ γιγαντεσ ερχονται πληρωσαι τον θυµον µου χαιροντεσ αµα και 
υβριζοντεσ4φωνη εθνων πολλων επι των ορεων οµοια εθνων πολλων φωνη βασιλεων και εθνων συνηγµενων 
κυριοσ σαβαωθ εντεταλται εθνει οπλοµαχω5ερχεσθαι εκ γησ πορρωθεν απ′ ακρου θεµελιου του ουρανου 
κυριοσ και οι οπλοµαχοι αυτου του καταφθειραι την οικουµενην ολην6ολολυζετε εγγυσ γαρ η ηµερα κυριου 
και συντριβη παρα του θεου ηξει7δια τουτο πασα χειρ εκλυθησεται και πασα ψυχη ανθρωπου δειλιασει8και 
ταραχθησονται οι πρεσβεισ και ωδινεσ αυτουσ εξουσιν ωσ γυναικοσ τικτουσησ και συµφορασουσιν ετεροσ 
προσ τον ετερον και εκστησονται και το προσωπον αυτων ωσ φλοξ µεταβαλουσιν9ιδου γαρ ηµερα κυριου 
ανιατοσ ερχεται θυµου και οργησ θειναι την οικουµενην ολην ερηµον και τουσ αµαρτωλουσ απολεσαι εξ 
αυτησ10οι γαρ αστερεσ του ουρανου και ο ωριων και πασ ο κοσµοσ του ουρανου το φωσ ου δωσουσιν και 
σκοτισθησεται του ηλιου ανατελλοντοσ και η σεληνη ου δωσει το φωσ αυτησ11και εντελουµαι τη οικουµενη 
ολη κακα και τοισ ασεβεσιν τασ αµαρτιασ αυτων και απολω υβριν ανοµων και υβριν υπερηφανων 
ταπεινωσω12και εσονται οι καταλελειµµενοι εντιµοι µαλλον η το χρυσιον το απυρον και ο ανθρωποσ µαλλον 
εντιµοσ εσται η ο λιθοσ ο εκ σουφιρ13ο γαρ ουρανοσ θυµωθησεται και η γη σεισθησεται εκ των θεµελιων 
αυτησ δια θυµον οργησ κυριου σαβαωθ τη ηµερα η αν επελθη ο θυµοσ αυτου14και εσονται οι 
καταλελειµµενοι ωσ δορκαδιον φευγον και ωσ προβατον πλανωµενον και ουκ εσται ο συναγων ωστε 
ανθρωπον εισ τον λαον αυτου αποστραφηναι και ανθρωπον εισ την χωραν αυτου διωξαι15οσ γαρ αν αλω 
ηττηθησεται και οιτινεσ συνηγµενοι εισιν µαχαιρα πεσουνται16και τα τεκνα αυτων ενωπιον αυτων ραξουσιν 
και τασ οικιασ αυτων προνοµευσουσιν και τασ γυναικασ αυτων εξουσιν17ιδου επεγειρω υµιν τουσ µηδουσ οι 
ου λογιζονται αργυριον ουδε χρυσιου χρειαν εχουσιν18τοξευµατα νεανισκων συντριψουσιν και τα τεκνα 
υµων ου µη ελεησωσιν ουδε επι τοισ τεκνοισ ου φεισονται οι οφθαλµοι αυτων19και εσται βαβυλων η καλειται 
ενδοξοσ υπο βασιλεωσ χαλδαιων ον τροπον κατεστρεψεν ο θεοσ σοδοµα και γοµορρα20ου κατοικηθησεται εισ 
τον αιωνα χρονον ουδε µη εισελθωσιν εισ αυτην δια πολλων γενεων ουδε µη διελθωσιν αυτην αραβεσ ουδε 
ποιµενεσ ου µη αναπαυσωνται εν αυτη21και αναπαυσονται εκει θηρια και εµπλησθησονται αι οικιαι ηχου 
και αναπαυσονται εκει σειρηνεσ και δαιµονια εκει ορχησονται22και ονοκενταυροι εκει κατοικησουσιν και 
νοσσοποιησουσιν εχινοι εν τοισ οικοισ αυτων ταχυ ερχεται και ου χρονιει 

Chapter 14
1και ελεησει κυριοσ τον ιακωβ και εκλεξεται ετι τον ισραηλ και αναπαυσονται επι τησ γησ αυτων και ο 
γιωρασ προστεθησεται προσ αυτουσ και προστεθησεται προσ τον οικον ιακωβ2και ληµψονται αυτουσ εθνη 
και εισαξουσιν εισ τον τοπον αυτων και κατακληρονοµησουσιν και πληθυνθησονται επι τησ γησ του θεου εισ 
δουλουσ και δουλασ και εσονται αιχµαλωτοι οι αιχµαλωτευσαντεσ αυτουσ και κυριευθησονται οι 
κυριευσαντεσ αυτων3και εσται εν τη ηµερα εκεινη αναπαυσει σε ο θεοσ εκ τησ οδυνησ και του θυµου σου 
και τησ δουλειασ σου τησ σκληρασ ησ εδουλευσασ αυτοισ4και ληµψη τον θρηνον τουτον επι τον βασιλεα 
βαβυλωνοσ και ερεισ εν τη ηµερα εκεινη πωσ αναπεπαυται ο απαιτων και αναπεπαυται ο 
επισπουδαστησ5συνετριψεν ο θεοσ τον ζυγον των αµαρτωλων τον ζυγον των αρχοντων6παταξασ εθνοσ θυµω 
πληγη ανιατω παιων εθνοσ πληγην θυµου η ουκ εφεισατο7ανεπαυσατο πεποιθωσ πασα η γη βοα µετ′ 
ευφροσυνησ8και τα ξυλα του λιβανου ευφρανθησαν επι σοι και η κεδροσ του λιβανου αφ′ ου συ κεκοιµησαι 
ουκ ανεβη ο κοπτων ηµασ9ο αδησ κατωθεν επικρανθη συναντησασ σοι συνηγερθησαν σοι παντεσ οι γιγαντεσ 
οι αρξαντεσ τησ γησ οι εγειραντεσ εκ των θρονων αυτων παντασ βασιλεισ εθνων10παντεσ αποκριθησονται 
και ερουσιν σοι και συ εαλωσ ωσπερ και ηµεισ εν ηµιν δε κατελογισθησ11κατεβη δε εισ αδου η δοξα σου η 
πολλη σου ευφροσυνη υποκατω σου στρωσουσιν σηψιν και το κατακαλυµµα σου σκωληξ12πωσ εξεπεσεν εκ 
του ουρανου ο εωσφοροσ ο πρωι ανατελλων συνετριβη εισ την γην ο αποστελλων προσ παντα τα εθνη13συ δε 
ειπασ εν τη διανοια σου εισ τον ουρανον αναβησοµαι επανω των αστρων του ουρανου θησω τον θρονον µου 
καθιω εν ορει υψηλω επι τα ορη τα υψηλα τα προσ βορραν14αναβησοµαι επανω των νεφελων εσοµαι οµοιοσ 
τω υψιστω15νυν δε εισ αδου καταβηση και εισ τα θεµελια τησ γησ16οι ιδοντεσ σε θαυµασουσιν επι σοι και 
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ερουσιν ουτοσ ο ανθρωποσ ο παροξυνων την γην σειων βασιλεισ17ο θεισ την οικουµενην ολην ερηµον και 
τασ πολεισ καθειλεν τουσ εν επαγωγη ουκ ελυσεν18παντεσ οι βασιλεισ των εθνων εκοιµηθησαν εν τιµη 
ανθρωποσ εν τω οικω αυτου19συ δε ριφηση εν τοισ ορεσιν ωσ νεκροσ εβδελυγµενοσ µετα πολλων τεθνηκοτων 
εκκεκεντηµενων µαχαιραισ καταβαινοντων εισ αδου ον τροπον ιµατιον εν αιµατι πεφυρµενον ουκ εσται 
καθαρον20ουτωσ ουδε συ εση καθαροσ διοτι την γην µου απωλεσασ και τον λαον µου απεκτεινασ ου µη 
µεινησ εισ τον αιωνα χρονον σπερµα πονηρον21ετοιµασον τα τεκνα σου σφαγηναι ταισ αµαρτιαισ του 
πατροσ σου ινα µη αναστωσιν και την γην κληρονοµησωσιν και εµπλησωσι την γην πολεων22και 
επαναστησοµαι αυτοισ λεγει κυριοσ σαβαωθ και απολω αυτων ονοµα και καταλειµµα και σπερµα ταδε λεγει 
κυριοσ23και θησω την βαβυλωνιαν ερηµον ωστε κατοικειν εχινουσ και εσται εισ ουδεν και θησω αυτην 
πηλου βαραθρον εισ απωλειαν24ταδε λεγει κυριοσ σαβαωθ ον τροπον ειρηκα ουτωσ εσται και ον τροπον 
βεβουλευµαι ουτωσ µενει25του απολεσαι τουσ ασσυριουσ απο τησ γησ τησ εµησ και απο των ορεων µου και 
εσονται εισ καταπατηµα και αφαιρεθησεται απ′ αυτων ο ζυγοσ αυτων και το κυδοσ αυτων απο των ωµων 
αφαιρεθησεται26αυτη η βουλη ην βεβουλευται κυριοσ επι την οικουµενην ολην και αυτη η χειρ η υψηλη επι 
παντα τα εθνη τησ οικουµενησ27α γαρ ο θεοσ ο αγιοσ βεβουλευται τισ διασκεδασει και την χειρα την υψηλην 
τισ αποστρεψει28του ετουσ ου απεθανεν αχαζ ο βασιλευσ εγενηθη το ρηµα τουτο29µη ευφρανθειητε παντεσ οι 
αλλοφυλοι συνετριβη γαρ ο ζυγοσ του παιοντοσ υµασ εκ γαρ σπερµατοσ οφεων εξελευσεται εκγονα ασπιδων 
και τα εκγονα αυτων εξελευσονται οφεισ πετοµενοι30και βοσκηθησονται πτωχοι δι′ αυτου πτωχοι δε ανδρεσ 
επ′ ειρηνησ αναπαυσονται ανελει δε λιµω το σπερµα σου και το καταλειµµα σου ανελει31ολολυζετε πυλαι 
πολεων κεκραγετωσαν πολεισ τεταραγµεναι οι αλλοφυλοι παντεσ οτι καπνοσ απο βορρα ερχεται και ουκ εστιν 
του ειναι32και τι αποκριθησονται βασιλεισ εθνων οτι κυριοσ εθεµελιωσεν σιων και δι′ αυτου σωθησονται οι 
ταπεινοι του λαου 

Chapter 15
1το ρηµα το κατα τησ µωαβιτιδοσ νυκτοσ απολειται η µωαβιτισ νυκτοσ γαρ απολειται το τειχοσ τησ 
µωαβιτιδοσ2λυπεισθε εφ′ εαυτοισ απολειται γαρ και δηβων ου ο βωµοσ υµων εκει αναβησεσθε κλαιειν επι 
ναβαυ τησ µωαβιτιδοσ ολολυζετε επι πασησ κεφαλησ φαλακρωµα παντεσ βραχιονεσ κατατετµηµενοι3εν ταισ 
πλατειαισ αυτησ περιζωσασθε σακκουσ και κοπτεσθε επι των δωµατων αυτησ και εν ταισ ρυµαισ αυτησ 
παντεσ ολολυζετε µετα κλαυθµου4οτι κεκραγεν εσεβων και ελεαλη εωσ ιασσα ηκουσθη η φωνη αυτων δια 
τουτο η οσφυσ τησ µωαβιτιδοσ βοα η ψυχη αυτησ γνωσεται5η καρδια τησ µωαβιτιδοσ βοα εν αυτη εωσ σηγωρ 
δαµαλισ γαρ εστιν τριετησ επι δε τησ αναβασεωσ τησ λουιθ προσ σε κλαιοντεσ αναβησονται τη οδω αρωνιιµ 
βοα συντριµµα και σεισµοσ6το υδωρ τησ νεµριµ ερηµον εσται και ο χορτοσ αυτησ εκλειψει χορτοσ γαρ 
χλωροσ ουκ εσται7µη και ουτωσ µελλει σωθηναι επαξω γαρ επι την φαραγγα αραβασ και ληµψονται 
αυτην8συνηψεν γαρ η βοη το οριον τησ µωαβιτιδοσ τησ αγαλλιµ και ολολυγµοσ αυτησ εωσ του φρεατοσ του 
αιλιµ9το δε υδωρ το ρεµµων πλησθησεται αιµατοσ επαξω γαρ επι ρεµµων αραβασ και αρω το σπερµα µωαβ 
και αριηλ και το καταλοιπον αδαµα 

Chapter 16
1αποστελω ωσ ερπετα επι την γην µη πετρα ερηµοσ εστιν το οροσ σιων2εση γαρ ωσ πετεινου ανιπταµενου 
νεοσσοσ αφηρηµενοσ θυγατερ µωαβ επειτα δε αρνων3πλειονα βουλευου ποιειτε σκεπην πενθουσ αυτη δια 
παντοσ εν µεσηµβρινη σκοτια φευγουσιν εξεστησαν µη απαχθησ4παροικησουσιν σοι οι φυγαδεσ µωαβ 
εσονται σκεπη υµιν απο προσωπου διωκοντοσ οτι ηρθη η συµµαχια σου και ο αρχων απωλετο ο καταπατων 
επι τησ γησ5και διορθωθησεται µετ′ ελεουσ θρονοσ και καθιεται επ′ αυτου µετα αληθειασ εν σκηνη δαυιδ 
κρινων και εκζητων κριµα και σπευδων δικαιοσυνην6ηκουσαµεν την υβριν µωαβ υβριστησ σφοδρα την 
υπερηφανιαν εξηρασ ουχ ουτωσ η µαντεια σου7ουχ ουτωσ ολολυξει µωαβ εν γαρ τη µωαβιτιδι παντεσ 
ολολυξουσιν τοισ κατοικουσιν δεσεθ µελετησεισ και ουκ εντραπηση8τα πεδια εσεβων πενθησει αµπελοσ 
σεβαµα καταπινοντεσ τα εθνη καταπατησατε τασ αµπελουσ αυτησ εωσ ιαζηρ ου µη συναψητε πλανηθητε 
την ερηµον οι απεσταλµενοι εγκατελειφθησαν διεβησαν γαρ την ερηµον9δια τουτο κλαυσοµαι ωσ τον 
κλαυθµον ιαζηρ αµπελον σεβαµα τα δενδρα σου κατεβαλεν εσεβων και ελεαλη οτι επι τω θερισµω και επι τω 
τρυγητω σου καταπατησω και παντα πεσουνται10και αρθησεται ευφροσυνη και αγαλλιαµα εκ των 
αµπελωνων σου και εν τοισ αµπελωσιν σου ου µη ευφρανθησονται και ου µη πατησουσιν οινον εισ τα 
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υποληνια πεπαυται γαρ11δια τουτο η κοιλια µου επι µωαβ ωσ κιθαρα ηχησει και τα εντοσ µου ωσει τειχοσ ο 
ενεκαινισασ12και εσται εισ το εντραπηναι σε οτι εκοπιασεν µωαβ επι τοισ βωµοισ και εισελευσεται εισ τα 
χειροποιητα αυτησ ωστε προσευξασθαι και ου µη δυνηται εξελεσθαι αυτον13τουτο το ρηµα ο ελαλησεν 
κυριοσ επι µωαβ οποτε και ελαλησεν14και νυν λεγω εν τρισιν ετεσιν ετων µισθωτου ατιµασθησεται η δοξα 
µωαβ εν παντι τω πλουτω τω πολλω και καταλειφθησεται ολιγοστοσ και ουκ εντιµοσ 

Chapter 17
1το ρηµα το κατα δαµασκου ιδου δαµασκοσ αρθησεται απο πολεων και εσται εισ πτωσιν2καταλελειµµενη εισ 
τον αιωνα εισ κοιτην ποιµνιων και αναπαυσιν και ουκ εσται ο διωκων3και ουκετι εσται οχυρα του 
καταφυγειν εφραιµ και ουκετι εσται βασιλεια εν δαµασκω και το λοιπον των συρων απολειται ου γαρ συ 
βελτιων ει των υιων ισραηλ και τησ δοξησ αυτων ταδε λεγει κυριοσ σαβαωθ4εσται εν τη ηµερα εκεινη 
εκλειψισ τησ δοξησ ιακωβ και τα πιονα τησ δοξησ αυτου σεισθησεται5και εσται ον τροπον εαν τισ συναγαγη 
αµητον εστηκοτα και σπερµα σταχυων εν τω βραχιονι αυτου αµηση και εσται ον τροπον εαν τισ συναγαγη 
σταχυν εν φαραγγι στερεα6και καταλειφθη εν αυτη καλαµη η ωσ ρωγεσ ελαιασ δυο η τρεισ επ′ ακρου 
µετεωρου η τεσσαρεσ η πεντε επι των κλαδων αυτων καταλειφθη ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ7τη ηµερα 
εκεινη πεποιθωσ εσται ανθρωποσ επι τω ποιησαντι αυτον οι δε οφθαλµοι αυτου εισ τον αγιον του ισραηλ 
εµβλεψονται8και ου µη πεποιθοτεσ ωσιν επι τοισ βωµοισ ουδε επι τοισ εργοισ των χειρων αυτων α εποιησαν οι 
δακτυλοι αυτων και ουκ οψονται τα δενδρα αυτων ουδε τα βδελυγµατα αυτων9τη ηµερα εκεινη εσονται αι 
πολεισ σου εγκαταλελειµµεναι ον τροπον εγκατελιπον οι αµορραιοι και οι ευαιοι απο προσωπου των υιων 
ισραηλ και εσονται ερηµοι10διοτι κατελιπεσ τον θεον τον σωτηρα σου και κυριου του βοηθου σου ουκ 
εµνησθησ δια τουτο φυτευσεισ φυτευµα απιστον και σπερµα απιστον11τη δε ηµερα η αν φυτευσησ πλανηθηση 
το δε πρωι εαν σπειρησ ανθησει εισ αµητον η αν ηµερα κληρωση και ωσ πατηρ ανθρωπου κληρωση τοισ 
υιοισ σου12ουαι πληθοσ εθνων πολλων ωσ θαλασσα κυµαινουσα ουτωσ ταραχθησεσθε και νωτοσ εθνων 
πολλων ωσ υδωρ ηχησει13ωσ υδωρ πολυ εθνη πολλα ωσ υδατοσ πολλου βια καταφεροµενου και αποσκορακιει 
αυτον και πορρω αυτον διωξεται ωσ χνουν αχυρου λικµωντων απεναντι ανεµου και ωσ κονιορτον τροχου 
καταιγισ φερουσα14προσ εσπεραν εσται πενθοσ πριν η πρωι και ουκ εσται αυτη η µερισ των υµασ 
προνοµευσαντων και κληρονοµια τοισ υµασ κληρονοµησασιν 

Chapter 18
1ουαι γησ πλοιων πτερυγεσ επεκεινα ποταµων αιθιοπιασ2ο αποστελλων εν θαλασση οµηρα και επιστολασ 
βυβλινασ επανω του υδατοσ πορευσονται γαρ αγγελοι κουφοι προσ εθνοσ µετεωρον και ξενον λαον και 
χαλεπον τισ αυτου επεκεινα εθνοσ ανελπιστον και καταπεπατηµενον νυν οι ποταµοι τησ γησ3παντεσ ωσ χωρα 
κατοικουµενη κατοικηθησεται η χωρα αυτων ωσει σηµειον απο ορουσ αρθη ωσ σαλπιγγοσ φωνη ακουστον 
εσται4οτι ουτωσ ειπεν µοι κυριοσ ασφαλεια εσται εν τη εµη πολει ωσ φωσ καυµατοσ µεσηµβριασ και ωσ 
νεφελη δροσου ηµερασ αµητου εσται5προ του θερισµου οταν συντελεσθη ανθοσ και οµφαξ ανθηση ανθοσ 
οµφακιζουσα και αφελει τα βοτρυδια τα µικρα τοισ δρεπανοισ και τασ κληµατιδασ αφελει και κατακοψει6και 
καταλειψει αµα τοισ πετεινοισ του ουρανου και τοισ θηριοισ τησ γησ και συναχθησεται επ′ αυτουσ τα 
πετεινα του ουρανου και παντα τα θηρια τησ γησ επ′ αυτον ηξει7εν τω καιρω εκεινω ανενεχθησεται δωρα 
κυριω σαβαωθ εκ λαου τεθλιµµενου και τετιλµενου και απο λαου µεγαλου απο του νυν και εισ τον αιωνα 
χρονον εθνοσ ελπιζον και καταπεπατηµενον ο εστιν εν µερει ποταµου τησ χωρασ αυτου εισ τον τοπον ου το 
ονοµα κυριου σαβαωθ επεκληθη οροσ σιων 

Chapter 19
1ορασισ αιγυπτου ιδου κυριοσ καθηται επι νεφελησ κουφησ και ηξει εισ αιγυπτον και σεισθησεται τα 
χειροποιητα αιγυπτου απο προσωπου αυτου και η καρδια αυτων ηττηθησεται εν αυτοισ2και επεγερθησονται 
αιγυπτιοι επ′ αιγυπτιουσ και πολεµησει ανθρωποσ τον αδελφον αυτου και ανθρωποσ τον πλησιον αυτου πολισ 
επι πολιν και νοµοσ επι νοµον3και ταραχθησεται το πνευµα των αιγυπτιων εν αυτοισ και την βουλην αυτων 
διασκεδασω και επερωτησουσιν τουσ θεουσ αυτων και τα αγαλµατα αυτων και τουσ εκ τησ γησ φωνουντασ 
και τουσ εγγαστριµυθουσ4και παραδωσω αιγυπτον εισ χειρασ ανθρωπων κυριων σκληρων και βασιλεισ 
σκληροι κυριευσουσιν αυτων ταδε λεγει κυριοσ σαβαωθ5και πιονται οι αιγυπτιοι υδωρ το παρα θαλασσαν ο 
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δε ποταµοσ εκλειψει και ξηρανθησεται6και εκλειψουσιν οι ποταµοι και αι διωρυγεσ του ποταµου και 
ξηρανθησεται πασα συναγωγη υδατοσ και εν παντι ελει καλαµου και παπυρου7και το αχι το χλωρον παν το 
κυκλω του ποταµου και παν το σπειροµενον δια του ποταµου ξηρανθησεται ανεµοφθορον8και στεναξουσιν οι 
αλεεισ και στεναξουσιν παντεσ οι βαλλοντεσ αγκιστρον εισ τον ποταµον και οι βαλλοντεσ σαγηνασ και οι 
αµφιβολεισ πενθησουσιν9και αισχυνη ληµψεται τουσ εργαζοµενουσ το λινον το σχιστον και τουσ 
εργαζοµενουσ την βυσσον10και εσονται οι διαζοµενοι αυτα εν οδυνη και παντεσ οι τον ζυθον ποιουντεσ 
λυπηθησονται και τασ ψυχασ πονεσουσιν11και µωροι εσονται οι αρχοντεσ τανεωσ οι σοφοι συµβουλοι του 
βασιλεωσ η βουλη αυτων µωρανθησεται πωσ ερειτε τω βασιλει υιοι συνετων ηµεισ υιοι βασιλεων των εξ 
αρχησ12που εισιν νυν οι σοφοι σου και αναγγειλατωσαν σοι και ειπατωσαν τι βεβουλευται κυριοσ σαβαωθ επ′ 
αιγυπτον13εξελιπον οι αρχοντεσ τανεωσ και υψωθησαν οι αρχοντεσ µεµφεωσ και πλανησουσιν αιγυπτον κατα 
φυλασ14κυριοσ γαρ εκερασεν αυτοισ πνευµα πλανησεωσ και επλανησαν αιγυπτον εν πασι τοισ εργοισ αυτων 
ωσ πλαναται ο µεθυων και ο εµων αµα15και ουκ εσται τοισ αιγυπτιοισ εργον ο ποιησει κεφαλην και ουραν 
αρχην και τελοσ16τη δε ηµερα εκεινη εσονται οι αιγυπτιοι ωσ γυναικεσ εν φοβω και εν τροµω απο προσωπου 
τησ χειροσ κυριου σαβαωθ ην αυτοσ επιβαλει αυτοισ17και εσται η χωρα των ιουδαιων τοισ αιγυπτιοισ εισ 
φοβητρον πασ οσ εαν ονοµαση αυτην αυτοισ φοβηθησονται δια την βουλην ην βεβουλευται κυριοσ επ′ 
αυτην18τη ηµερα εκεινη εσονται πεντε πολεισ εν αιγυπτω λαλουσαι τη γλωσση τη χανανιτιδι και οµνυουσαι 
τω ονοµατι κυριου πολισ−ασεδεκ κληθησεται η µια πολισ19τη ηµερα εκεινη εσται θυσιαστηριον τω κυριω εν 
χωρα αιγυπτιων και στηλη προσ το οριον αυτησ τω κυριω20και εσται εισ σηµειον εισ τον αιωνα κυριω εν 
χωρα αιγυπτου οτι κεκραξονται προσ κυριον δια τουσ θλιβοντασ αυτουσ και αποστελει αυτοισ κυριοσ 
ανθρωπον οσ σωσει αυτουσ κρινων σωσει αυτουσ21και γνωστοσ εσται κυριοσ τοισ αιγυπτιοισ και γνωσονται 
οι αιγυπτιοι τον κυριον εν τη ηµερα εκεινη και ποιησουσιν θυσιασ και ευξονται ευχασ τω κυριω και 
αποδωσουσιν22και παταξει κυριοσ τουσ αιγυπτιουσ πληγη µεγαλη και ιασεται αυτουσ ιασει και 
επιστραφησονται προσ κυριον και εισακουσεται αυτων και ιασεται αυτουσ23τη ηµερα εκεινη εσται οδοσ 
αιγυπτου προσ ασσυριουσ και εισελευσονται ασσυριοι εισ αιγυπτον και αιγυπτιοι πορευσονται προσ 
ασσυριουσ και δουλευσουσιν οι αιγυπτιοι τοισ ασσυριοισ24τη ηµερα εκεινη εσται ισραηλ τριτοσ εν τοισ 
ασσυριοισ και εν τοισ αιγυπτιοισ ευλογηµενοσ εν τη γη25ην ευλογησεν κυριοσ σαβαωθ λεγων ευλογηµενοσ ο 
λαοσ µου ο εν αιγυπτω και ο εν ασσυριοισ και η κληρονοµια µου ισραηλ 

Chapter 20
1του ετουσ ου εισηλθεν ταναθαν εισ αζωτον ηνικα απεσταλη υπο αρνα βασιλεωσ ασσυριων και επολεµησεν 
την αζωτον και κατελαβετο αυτην2τοτε ελαλησεν κυριοσ προσ ησαιαν λεγων πορευου και αφελε τον σακκον 
απο τησ οσφυοσ σου και τα σανδαλια σου υπολυσαι απο των ποδων σου και εποιησεν ουτωσ πορευοµενοσ 
γυµνοσ και ανυποδετοσ3και ειπεν κυριοσ ον τροπον πεπορευται ησαιασ ο παισ µου γυµνοσ και ανυποδετοσ 
τρια ετη εσται σηµεια και τερατα τοισ αιγυπτιοισ και αιθιοψιν4οτι ουτωσ αξει βασιλευσ ασσυριων την 
αιχµαλωσιαν αιγυπτου και αιθιοπων νεανισκουσ και πρεσβυτασ γυµνουσ και ανυποδετουσ 
ανακεκαλυµµενουσ την αισχυνην αιγυπτου5και αισχυνθησονται ηττηθεντεσ οι αιγυπτιοι επι τοισ αιθιοψιν 
εφ′ οισ ησαν πεποιθοτεσ οι αιγυπτιοι ησαν γαρ αυτοισ δοξα6και ερουσιν οι κατοικουντεσ εν τη νησω ταυτη 
ιδου ηµεισ ηµεν πεποιθοτεσ του φυγειν εισ αυτουσ εισ βοηθειαν οι ουκ εδυναντο σωθηναι απο βασιλεωσ 
ασσυριων και πωσ ηµεισ σωθησοµεθα 

Chapter 21
1το οραµα τησ ερηµου ωσ καταιγισ δι′ ερηµου διελθοι εξ ερηµου ερχοµενη εκ γησ φοβερον2το οραµα και 
σκληρον ανηγγελη µοι ο αθετων αθετει ο ανοµων ανοµει επ′ εµοι οι αιλαµιται και οι πρεσβεισ των περσων επ′ 
εµε ερχονται νυν στεναξω και παρακαλεσω εµαυτον3δια τουτο ενεπλησθη η οσφυσ µου εκλυσεωσ και ωδινεσ 
ελαβον µε ωσ την τικτουσαν ηδικησα το µη ακουσαι εσπουδασα το µη βλεπειν4η καρδια µου πλαναται και η 
ανοµια µε βαπτιζει η ψυχη µου εφεστηκεν εισ φοβον5ετοιµασον την τραπεζαν πιετε φαγετε ανασταντεσ οι 
αρχοντεσ ετοιµασατε θυρεουσ6οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ προσ µε βαδισασ σεαυτω στησον σκοπον και ο αν ιδησ 
αναγγειλον7και ειδον αναβατασ ιππεισ δυο αναβατην ονου και αναβατην καµηλου ακροασαι ακροασιν 
πολλην8και καλεσον ουριαν εισ την σκοπιαν κυριου και ειπεν εστην δια παντοσ ηµερασ και επι τησ 
παρεµβολησ εστην ολην την νυκτα9και ιδου αυτοσ ερχεται αναβατησ συνωριδοσ και αποκριθεισ ειπεν 
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πεπτωκεν βαβυλων και παντα τα αγαλµατα αυτησ και τα χειροποιητα αυτησ συνετριβησαν εισ την 
γην10ακουσατε οι καταλελειµµενοι και οι οδυνωµενοι ακουσατε α ηκουσα παρα κυριου σαβαωθ ο θεοσ του 
ισραηλ ανηγγειλεν ηµιν11το οραµα τησ ιδουµαιασ προσ εµε καλει παρα του σηιρ φυλασσετε 
επαλξεισ12φυλασσω το πρωι και την νυκτα εαν ζητησ ζητει και παρ′ εµοι οικει13εν τω δρυµω εσπερασ 
κοιµηθηση εν τη οδω δαιδαν14εισ συναντησιν διψωντι υδωρ φερετε οι ενοικουντεσ εν χωρα θαιµαν αρτοισ 
συναντατε τοισ φευγουσιν15δια το πληθοσ των φευγοντων και δια το πληθοσ των πλανωµενων και δια το 
πληθοσ τησ µαχαιρασ και δια το πληθοσ των τοξευµατων των διατεταµενων και δια το πληθοσ των 
πεπτωκοτων εν τω πολεµω16οτι ουτωσ ειπεν µοι κυριοσ ετι ενιαυτοσ ωσ ενιαυτοσ µισθωτου εκλειψει η δοξα 
των υιων κηδαρ17και το καταλοιπον των τοξευµατων των ισχυρων υιων κηδαρ εσται ολιγον διοτι κυριοσ 
ελαλησεν ο θεοσ ισραηλ 

Chapter 22
1το ρηµα τησ φαραγγοσ σιων τι εγενετο σοι νυν οτι ανεβητε παντεσ εισ δωµατα2µαταια ενεπλησθη η πολισ 
βοωντων οι τραυµατιαι σου ου τραυµατιαι µαχαιρασ ουδε οι νεκροι σου νεκροι πολεµου3παντεσ οι αρχοντεσ 
σου πεφευγασιν και οι αλοντεσ σκληρωσ δεδεµενοι εισιν και οι ισχυοντεσ εν σοι πορρω πεφευγασιν4δια τουτο 
ειπα αφετε µε πικρωσ κλαυσοµαι µη κατισχυσητε παρακαλειν µε επι το συντριµµα τησ θυγατροσ του γενουσ 
µου5οτι ηµερα ταραχησ και απωλειασ και καταπατηµατοσ και πλανησισ παρα κυριου σαβαωθ εν φαραγγι 
σιων πλανωνται απο µικρου εωσ µεγαλου πλανωνται επι τα ορη6οι δε αιλαµιται ελαβον φαρετρασ αναβαται 
ανθρωποι εφ′ ιπποισ και συναγωγη παραταξεωσ7και εσονται αι εκλεκται φαραγγεσ σου πλησθησονται 
αρµατων οι δε ιππεισ εµφραξουσι τασ πυλασ σου8και ανακαλυψουσιν τασ πυλασ ιουδα και εµβλεψονται τη 
ηµερα εκεινη εισ τουσ εκλεκτουσ οικουσ τησ πολεωσ9και ανακαλυψουσιν τα κρυπτα των οικων τησ ακρασ 
δαυιδ και ειδοσαν οτι πλειουσ εισιν και οτι απεστρεψαν το υδωρ τησ αρχαιασ κολυµβηθρασ εισ την 
πολιν10και οτι καθειλοσαν τουσ οικουσ ιερουσαληµ εισ οχυρωµα του τειχουσ τη πολει11και εποιησατε 
εαυτοισ υδωρ ανα µεσον των δυο τειχεων εσωτερον τησ κολυµβηθρασ τησ αρχαιασ και ουκ ενεβλεψατε εισ 
τον απ′ αρχησ ποιησαντα αυτην και τον κτισαντα αυτην ουκ ειδετε12και εκαλεσεν κυριοσ σαβαωθ εν τη 
ηµερα εκεινη κλαυθµον και κοπετον και ξυρησιν και ζωσιν σακκων13αυτοι δε εποιησαντο ευφροσυνην και 
αγαλλιαµα σφαζοντεσ µοσχουσ και θυοντεσ προβατα ωστε φαγειν κρεα και πιειν οινον λεγοντεσ φαγωµεν και 
πιωµεν αυριον γαρ αποθνησκοµεν14και ανακεκαλυµµενα ταυτα εστιν εν τοισ ωσιν κυριου σαβαωθ οτι ουκ 
αφεθησεται υµιν αυτη η αµαρτια εωσ αν αποθανητε15ταδε λεγει κυριοσ σαβαωθ πορευου εισ το παστοφοριον 
προσ σοµναν τον ταµιαν και ειπον αυτω16τι συ ωδε και τι σοι εστιν ωδε οτι ελατοµησασ σεαυτω ωδε µνηµειον 
και εποιησασ σεαυτω εν υψηλω µνηµειον και εγραψασ σεαυτω εν πετρα σκηνην17ιδου δη κυριοσ σαβαωθ 
εκβαλει και εκτριψει ανδρα και αφελει την στολην σου18και τον στεφανον σου τον ενδοξον και ριψει σε εισ 
χωραν µεγαλην και αµετρητον και εκει αποθανη και θησει το αρµα σου το καλον εισ ατιµιαν και τον οικον 
του αρχοντοσ σου εισ καταπατηµα19και αφαιρεθηση εκ τησ οικονοµιασ σου και εκ τησ στασεωσ σου20και 
εσται εν τη ηµερα εκεινη καλεσω τον παιδα µου ελιακιµ τον του χελκιου21και ενδυσω αυτον την στολην σου 
και τον στεφανον σου δωσω αυτω και το κρατοσ και την οικονοµιαν σου δωσω εισ τασ χειρασ αυτου και 
εσται ωσ πατηρ τοισ ενοικουσιν εν ιερουσαληµ και τοισ ενοικουσιν εν ιουδα22και δωσω την δοξαν δαυιδ 
αυτω και αρξει και ουκ εσται ο αντιλεγων23και στησω αυτον αρχοντα εν τοπω πιστω και εσται εισ θρονον 
δοξησ του οικου του πατροσ αυτου24και εσται πεποιθωσ επ′ αυτον πασ ενδοξοσ εν τω οικω του πατροσ αυτου 
απο µικρου εωσ µεγαλου και εσονται επικρεµαµενοι αυτω25εν τη ηµερα εκεινη ταδε λεγει κυριοσ σαβαωθ 
κινηθησεται ο ανθρωποσ ο εστηριγµενοσ εν τοπω πιστω και πεσειται και αφαιρεθησεται η δοξα η επ′ αυτον 
οτι κυριοσ ελαλησεν 

Chapter 23
1το οραµα τυρου ολολυζετε πλοια καρχηδονοσ οτι απωλετο και ουκετι ερχονται εκ γησ κιτιαιων ηκται 
αιχµαλωτοσ2τινι οµοιοι γεγονασιν οι ενοικουντεσ εν τη νησω µεταβολοι φοινικησ διαπερωντεσ την 
θαλασσαν3εν υδατι πολλω σπερµα µεταβολων ωσ αµητου εισφεροµενου οι µεταβολοι των εθνων4αισχυνθητι 
σιδων ειπεν η θαλασσα η δε ισχυσ τησ θαλασσησ ειπεν ουκ ωδινον ουδε ετεκον ουδε εξεθρεψα νεανισκουσ 
ουδε υψωσα παρθενουσ5οταν δε ακουστον γενηται αιγυπτω ληµψεται αυτουσ οδυνη περι τυρου6απελθατε εισ 
καρχηδονα ολολυξατε οι ενοικουντεσ εν τη νησω ταυτη7ουχ αυτη ην υµων η υβρισ η απ′ αρχησ πριν η 
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παραδοθηναι αυτην8τισ ταυτα εβουλευσεν επι τυρον µη ησσων εστιν η ουκ ισχυει οι εµποροι αυτησ ενδοξοι 
αρχοντεσ τησ γησ9κυριοσ σαβαωθ εβουλευσατο παραλυσαι πασαν την υβριν των ενδοξων και ατιµασαι παν 
ενδοξον επι τησ γησ10εργαζου την γην σου και γαρ πλοια ουκετι ερχεται εκ καρχηδονοσ11η δε χειρ σου ουκετι 
ισχυει κατα θαλασσαν η παροξυνουσα βασιλεισ κυριοσ σαβαωθ ενετειλατο περι χανααν απολεσαι αυτησ 
την ισχυν12και ερουσιν ουκετι µη προσθητε του υβριζειν και αδικειν την θυγατερα σιδωνοσ και εαν απελθησ 
εισ κιτιεισ ουδε εκει σοι αναπαυσισ εσται13και εισ γην χαλδαιων και αυτη ηρηµωται απο των ασσυριων ουδε 
εκει σοι αναπαυσισ εσται οτι ο τοιχοσ αυτησ πεπτωκεν14ολολυζετε πλοια καρχηδονοσ οτι απωλετο το 
οχυρωµα υµων15και εσται εν τη ηµερα εκεινη καταλειφθησεται τυροσ ετη εβδοµηκοντα ωσ χρονοσ βασιλεωσ 
ωσ χρονοσ ανθρωπου και εσται µετα εβδοµηκοντα ετη εσται τυροσ ωσ ασµα πορνησ16λαβε κιθαραν 
ρεµβευσον πολεισ πορνη επιλελησµενη καλωσ κιθαρισον πολλα ασον ινα σου µνεια γενηται17και εσται µετα 
εβδοµηκοντα ετη επισκοπην ποιησει ο θεοσ τυρου και παλιν αποκατασταθησεται εισ το αρχαιον και εσται 
εµποριον πασαισ ταισ βασιλειαισ τησ οικουµενησ18και εσται αυτησ η εµπορια και ο µισθοσ αγιον τω κυριω 
ουκ αυτοισ συναχθησεται αλλα τοισ κατοικουσιν εναντι κυριου πασα η εµπορια αυτησ φαγειν και πιειν και 
εµπλησθηναι εισ συµβολην µνηµοσυνον εναντι κυριου 

Chapter 24
1ιδου κυριοσ καταφθειρει την οικουµενην και ερηµωσει αυτην και ανακαλυψει το προσωπον αυτησ και 
διασπερει τουσ ενοικουντασ εν αυτη2και εσται ο λαοσ ωσ ο ιερευσ και ο παισ ωσ ο κυριοσ και η θεραπαινα 
ωσ η κυρια εσται ο αγοραζων ωσ ο πωλων και ο δανειζων ωσ ο δανειζοµενοσ και ο οφειλων ωσ ω 
οφειλει3φθορα φθαρησεται η γη και προνοµη προνοµευθησεται η γη το γαρ στοµα κυριου ελαλησεν 
ταυτα4επενθησεν η γη και εφθαρη η οικουµενη επενθησαν οι υψηλοι τησ γησ5η δε γη ηνοµησεν δια τουσ 
κατοικουντασ αυτην διοτι παρεβησαν τον νοµον και ηλλαξαν τα προσταγµατα διαθηκην αιωνιον6δια τουτο 
αρα εδεται την γην οτι ηµαρτοσαν οι κατοικουντεσ αυτην δια τουτο πτωχοι εσονται οι ενοικουντεσ εν τη γη 
και καταλειφθησονται ανθρωποι ολιγοι7πενθησει οινοσ πενθησει αµπελοσ στεναξουσιν παντεσ οι 
ευφραινοµενοι την ψυχην8πεπαυται ευφροσυνη τυµπανων πεπαυται αυθαδεια και πλουτοσ ασεβων πεπαυται 
φωνη κιθαρασ9ησχυνθησαν ουκ επιον οινον πικρον εγενετο το σικερα τοισ πινουσιν10ηρηµωθη πασα πολισ 
κλεισει οικιαν του µη εισελθειν11ολολυζετε περι του οινου πανταχη πεπαυται πασα ευφροσυνη τησ γησ12και 
καταλειφθησονται πολεισ ερηµοι και οικοι εγκαταλελειµµενοι απολουνται13ταυτα παντα εσται εν τη γη εν 
µεσω των εθνων ον τροπον εαν τισ καλαµησηται ελαιαν ουτωσ καλαµησονται αυτουσ και εαν παυσηται ο 
τρυγητοσ14ουτοι φωνη βοησονται οι δε καταλειφθεντεσ επι τησ γησ ευφρανθησονται αµα τη δοξη κυριου 
ταραχθησεται το υδωρ τησ θαλασσησ15δια τουτο η δοξα κυριου εν ταισ νησοισ εσται τησ θαλασσησ το 
ονοµα κυριου ενδοξον εσται κυριε ο θεοσ ισραηλ16απο των πτερυγων τησ γησ τερατα ηκουσαµεν ελπισ τω 
ευσεβει και ερουσιν ουαι τοισ αθετουσιν οι αθετουντεσ τον νοµον17φοβοσ και βοθυνοσ και παγισ εφ′ υµασ 
τουσ ενοικουντασ επι τησ γησ18και εσται ο φευγων τον φοβον εµπεσειται εισ τον βοθυνον ο δε εκβαινων εκ του 
βοθυνου αλωσεται υπο τησ παγιδοσ οτι θυριδεσ εκ του ουρανου ηνεωχθησαν και σεισθησεται τα θεµελια τησ 
γησ19ταραχη ταραχθησεται η γη και απορια απορηθησεται η γη20εκλινεν και σεισθησεται ωσ οπωροφυλακιον 
η γη ωσ ο µεθυων και κραιπαλων και πεσειται και ου µη δυνηται αναστηναι κατισχυσεν γαρ επ′ αυτησ η 
ανοµια21και επαξει ο θεοσ επι τον κοσµον του ουρανου την χειρα και επι τουσ βασιλεισ τησ γησ22και 
συναξουσιν και αποκλεισουσιν εισ οχυρωµα και εισ δεσµωτηριον δια πολλων γενεων επισκοπη εσται 
αυτων23και τακησεται η πλινθοσ και πεσειται το τειχοσ οτι βασιλευσει κυριοσ εν σιων και εν ιερουσαληµ και 
ενωπιον των πρεσβυτερων δοξασθησεται 

Chapter 25
1κυριε ο θεοσ µου δοξασω σε υµνησω το ονοµα σου οτι εποιησασ θαυµαστα πραγµατα βουλην αρχαιαν 
αληθινην γενοιτο κυριε2οτι εθηκασ πολεισ εισ χωµα πολεισ οχυρασ του πεσειν αυτων τα θεµελια των ασεβων 
πολισ εισ τον αιωνα ου µη οικοδοµηθη3δια τουτο ευλογησει σε ο λαοσ ο πτωχοσ και πολεισ ανθρωπων 
αδικουµενων ευλογησουσιν σε4εγενου γαρ παση πολει ταπεινη βοηθοσ και τοισ αθυµησασιν δια ενδειαν 
σκεπη απο ανθρωπων πονηρων ρυση αυτουσ σκεπη διψωντων και πνευµα ανθρωπων 
αδικουµενων5ευλογησουσιν σε ωσ ανθρωποι ολιγοψυχοι διψωντεσ εν σιων απο ανθρωπων ασεβων οισ ηµασ 
παρεδωκασ6και ποιησει κυριοσ σαβαωθ πασι τοισ εθνεσιν επι το οροσ τουτο πιονται ευφροσυνην πιονται 
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οινον χρισονται µυρον7εν τω ορει τουτω παραδοσ ταυτα παντα τοισ εθνεσιν η γαρ βουλη αυτη επι παντα τα 
εθνη8κατεπιεν ο θανατοσ ισχυσασ και παλιν αφειλεν ο θεοσ παν δακρυον απο παντοσ προσωπου το ονειδοσ 
του λαου αφειλεν απο πασησ τησ γησ το γαρ στοµα κυριου ελαλησεν9και ερουσιν τη ηµερα εκεινη ιδου ο 
θεοσ ηµων εφ′ ω ηλπιζοµεν και ηγαλλιωµεθα και ευφρανθησοµεθα επι τη σωτηρια ηµων10οτι αναπαυσιν 
δωσει ο θεοσ επι το οροσ τουτο και καταπατηθησεται η µωαβιτισ ον τροπον πατουσιν αλωνα εν αµαξαισ11και 
ανησει τασ χειρασ αυτου ον τροπον και αυτοσ εταπεινωσεν του απολεσαι και ταπεινωσει την υβριν αυτου εφ′ 
α τασ χειρασ επεβαλεν12και το υψοσ τησ καταφυγησ του τοιχου σου ταπεινωσει και καταβησεται εωσ του 
εδαφουσ 

Chapter 26
1τη ηµερα εκεινη ασονται το ασµα τουτο επι γησ ιουδα λεγοντεσ ιδου πολισ οχυρα και σωτηριον ηµων θησει 
τειχοσ και περιτειχοσ2ανοιξατε πυλασ εισελθατω λαοσ φυλασσων δικαιοσυνην και φυλασσων 
αληθειαν3αντιλαµβανοµενοσ αληθειασ και φυλασσων ειρηνην οτι επι σοι4ηλπισαν κυριε εωσ του αιωνοσ ο 
θεοσ ο µεγασ ο αιωνιοσ5οσ ταπεινωσασ κατηγαγεσ τουσ ενοικουντασ εν υψηλοισ πολεισ οχυρασ καταβαλεισ 
και καταξεισ εωσ εδαφουσ6και πατησουσιν αυτουσ ποδεσ πραεων και ταπεινων7οδοσ ευσεβων ευθεια εγενετο 
και παρεσκευασµενη η οδοσ των ευσεβων8η γαρ οδοσ κυριου κρισισ ηλπισαµεν επι τω ονοµατι σου και επι τη 
µνεια9η επιθυµει η ψυχη ηµων εκ νυκτοσ ορθριζει το πνευµα µου προσ σε ο θεοσ διοτι φωσ τα προσταγµατα 
σου επι τησ γησ δικαιοσυνην µαθετε οι ενοικουντεσ επι τησ γησ10πεπαυται γαρ ο ασεβησ ου µη µαθη 
δικαιοσυνην επι τησ γησ αληθειαν ου µη ποιηση αρθητω ο ασεβησ ινα µη ιδη την δοξαν κυριου11κυριε 
υψηλοσ σου ο βραχιων και ουκ ηδεισαν γνοντεσ δε αισχυνθησονται ζηλοσ ληµψεται λαον απαιδευτον και 
νυν πυρ τουσ υπεναντιουσ εδεται12κυριε ο θεοσ ηµων ειρηνην δοσ ηµιν παντα γαρ απεδωκασ ηµιν13κυριε ο 
θεοσ ηµων κτησαι ηµασ κυριε εκτοσ σου αλλον ουκ οιδαµεν το ονοµα σου ονοµαζοµεν14οι δε νεκροι ζωην ου 
µη ιδωσιν ουδε ιατροι ου µη αναστησωσιν δια τουτο επηγαγεσ και απωλεσασ και ηρασ παν αρσεν 
αυτων15προσθεσ αυτοισ κακα κυριε προσθεσ κακα πασιν τοισ ενδοξοισ τησ γησ16κυριε εν θλιψει εµνησθην 
σου εν θλιψει µικρα η παιδεια σου ηµιν17και ωσ η ωδινουσα εγγιζει του τεκειν και επι τη ωδινι αυτησ 
εκεκραξεν ουτωσ εγενηθηµεν τω αγαπητω σου δια τον φοβον σου κυριε18εν γαστρι ελαβοµεν και ωδινησαµεν 
και ετεκοµεν πνευµα σωτηριασ σου εποιησαµεν επι τησ γησ αλλα πεσουνται οι ενοικουντεσ επι τησ 
γησ19αναστησονται οι νεκροι και εγερθησονται οι εν τοισ µνηµειοισ και ευφρανθησονται οι εν τη γη η γαρ 
δροσοσ η παρα σου ιαµα αυτοισ εστιν η δε γη των ασεβων πεσειται20βαδιζε λαοσ µου εισελθε εισ τα ταµιεια 
σου αποκλεισον την θυραν σου αποκρυβηθι µικρον οσον οσον εωσ αν παρελθη η οργη κυριου21ιδου γαρ 
κυριοσ απο του αγιου επαγει την οργην επι τουσ ενοικουντασ επι τησ γησ και ανακαλυψει η γη το αιµα αυτησ 
και ου κατακαλυψει τουσ ανηρηµενουσ 

Chapter 27
1τη ηµερα εκεινη επαξει ο θεοσ την µαχαιραν την αγιαν και την µεγαλην και την ισχυραν επι τον δρακοντα 
οφιν φευγοντα επι τον δρακοντα οφιν σκολιον και ανελει τον δρακοντα2τη ηµερα εκεινη αµπελων καλοσ 
επιθυµηµα εξαρχειν κατ′ αυτησ3εγω πολισ ισχυρα πολισ πολιορκουµενη µατην ποτιω αυτην αλωσεται γαρ 
νυκτοσ ηµερασ δε πεσειται το τειχοσ4ουκ εστιν η ουκ επελαβετο αυτησ τισ µε θησει φυλασσειν καλαµην εν 
αγρω δια την πολεµιαν ταυτην ηθετηκα αυτην τοινυν δια τουτο εποιησεν κυριοσ ο θεοσ παντα οσα συνεταξεν 
κατακεκαυµαι5βοησονται οι ενοικουντεσ εν αυτη ποιησωµεν ειρηνην αυτω ποιησωµεν ειρηνην6οι ερχοµενοι 
τεκνα ιακωβ βλαστησει και εξανθησει ισραηλ και εµπλησθησεται η οικουµενη του καρπου αυτου7µη ωσ 
αυτοσ επαταξεν και αυτοσ ουτωσ πληγησεται και ωσ αυτοσ ανειλεν ουτωσ αναιρεθησεται8µαχοµενοσ και 
ονειδιζων εξαποστελει αυτουσ ου συ ησθα ο µελετων τω πνευµατι τω σκληρω ανελειν αυτουσ πνευµατι 
θυµου9δια τουτο αφαιρεθησεται η ανοµια ιακωβ και τουτο εστιν η ευλογια αυτου οταν αφελωµαι αυτου την 
αµαρτιαν οταν θωσιν παντασ τουσ λιθουσ των βωµων κατακεκοµµενουσ ωσ κονιαν λεπτην και ου µη µεινη 
τα δενδρα αυτων και τα ειδωλα αυτων εκκεκοµµενα ωσπερ δρυµοσ µακραν10το κατοικουµενον ποιµνιον 
ανειµενον εσται ωσ ποιµνιον καταλελειµµενον και εσται πολυν χρονον εισ βοσκηµα και εκει 
αναπαυσονται11και µετα χρονον ουκ εσται εν αυτη παν χλωρον δια το ξηρανθηναι γυναικεσ ερχοµεναι απο 
θεασ δευτε ου γαρ λαοσ εστιν εχων συνεσιν δια τουτο ου µη οικτιρηση ο ποιησασ αυτουσ ουδε ο πλασασ 
αυτουσ ου µη ελεηση12και εσται εν τη ηµερα εκεινη συµφραξει κυριοσ απο τησ διωρυγοσ του ποταµου εωσ 
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ρινοκορουρων υµεισ δε συναγαγετε τουσ υιουσ ισραηλ κατα ενα ενα13και εσται εν τη ηµερα εκεινη 
σαλπιουσιν τη σαλπιγγι τη µεγαλη και ηξουσιν οι απολοµενοι εν τη χωρα των ασσυριων και οι απολοµενοι εν 
αιγυπτω και προσκυνησουσιν τω κυριω επι το οροσ το αγιον εν ιερουσαληµ 

Chapter 28
1ουαι τω στεφανω τησ υβρεωσ οι µισθωτοι εφραιµ το ανθοσ το εκπεσον εκ τησ δοξησ επι τησ κορυφησ του 
ορουσ του παχεοσ οι µεθυοντεσ ανευ οινου2ιδου ισχυρον και σκληρον ο θυµοσ κυριου ωσ χαλαζα 
καταφεροµενη ουκ εχουσα σκεπην βια καταφεροµενη ωσ υδατοσ πολυ πληθοσ συρον χωραν τη γη ποιησει 
αναπαυσιν ταισ χερσιν3και τοισ ποσιν καταπατηθησεται ο στεφανοσ τησ υβρεωσ οι µισθωτοι του εφραιµ4και 
εσται το ανθοσ το εκπεσον τησ ελπιδοσ τησ δοξησ επ′ ακρου του ορουσ του υψηλου ωσ προδροµοσ συκου ο 
ιδων αυτο πριν η εισ την χειρα αυτου λαβειν θελησει αυτο καταπιειν5τη ηµερα εκεινη εσται κυριοσ σαβαωθ ο 
στεφανοσ τησ ελπιδοσ ο πλακεισ τησ δοξησ τω καταλειφθεντι µου λαω6καταλειφθησονται επι πνευµατι 
κρισεωσ επι κρισιν και ισχυν κωλυων ανελειν7ουτοι γαρ οινω πεπλανηµενοι εισιν επλανηθησαν δια το σικερα 
ιερευσ και προφητησ εξεστησαν δια τον οινον εσεισθησαν απο τησ µεθησ του σικερα επλανηθησαν τουτ′ εστι 
φασµα8αρα εδεται ταυτην την βουλην αυτη γαρ η βουλη ενεκεν πλεονεξιασ9τινι ανηγγειλαµεν κακα και τινι 
ανηγγειλαµεν αγγελιαν οι απογεγαλακτισµενοι απο γαλακτοσ οι απεσπασµενοι απο µαστου10θλιψιν επι θλιψιν 
προσδεχου ελπιδα επ′ ελπιδι ετι µικρον ετι µικρον11δια φαυλισµον χειλεων δια γλωσσησ ετερασ οτι 
λαλησουσιν τω λαω τουτω12λεγοντεσ αυτω τουτο το αναπαυµα τω πεινωντι και τουτο το συντριµµα και ουκ 
ηθελησαν ακουειν13και εσται αυτοισ το λογιον κυριου του θεου θλιψισ επι θλιψιν ελπισ επ′ ελπιδι ετι µικρον 
ετι µικρον ινα πορευθωσιν και πεσωσιν εισ τα οπισω και κινδυνευσουσιν και συντριβησονται και 
αλωσονται14δια τουτο ακουσατε λογον κυριου ανδρεσ τεθλιµµενοι και αρχοντεσ του λαου τουτου του εν 
ιερουσαληµ15οτι ειπατε εποιησαµεν διαθηκην µετα του αδου και µετα του θανατου συνθηκασ καταιγισ 
φεροµενη εαν παρελθη ου µη ελθη εφ′ ηµασ εθηκαµεν ψευδοσ την ελπιδα ηµων και τω ψευδει 
σκεπασθησοµεθα16δια τουτο ουτωσ λεγει κυριοσ ιδου εγω εµβαλω εισ τα θεµελια σιων λιθον πολυτελη 
εκλεκτον ακρογωνιαιον εντιµον εισ τα θεµελια αυτησ και ο πιστευων επ′ αυτω ου µη καταισχυνθη17και θησω 
κρισιν εισ ελπιδα η δε ελεηµοσυνη µου εισ σταθµουσ και οι πεποιθοτεσ µατην ψευδει οτι ου µη παρελθη υµασ 
καταιγισ18µη και αφελη υµων την διαθηκην του θανατου και η ελπισ υµων η προσ τον αδην ου µη εµµεινη 
καταιγισ φεροµενη εαν επελθη εσεσθε αυτη εισ καταπατηµα19οταν παρελθη ληµψεται υµασ πρωι πρωι 
παρελευσεται ηµερασ και εν νυκτι εσται ελπισ πονηρα µαθετε ακουειν20στενοχωρουµενοι ου δυναµεθα 
µαχεσθαι αυτοι δε ασθενουµεν του ηµασ συναχθηναι21ωσπερ οροσ ασεβων αναστησεται και εσται εν τη 
φαραγγι γαβαων µετα θυµου ποιησει τα εργα αυτου πικριασ εργον ο δε θυµοσ αυτου αλλοτριωσ χρησεται και 
η πικρια αυτου αλλοτρια22και υµεισ µη ευφρανθειητε µηδε ισχυσατωσαν υµων οι δεσµοι διοτι 
συντετελεσµενα και συντετµηµενα πραγµατα ηκουσα παρα κυριου σαβαωθ α ποιησει επι πασαν την 
γην23ενωτιζεσθε και ακουετε τησ φωνησ µου προσεχετε και ακουετε τουσ λογουσ µου24µη ολην την ηµεραν 
µελλει ο αροτριων αροτριαν η σπορον προετοιµασει πριν εργασασθαι την γην25ουχ οταν οµαλιση αυτησ το 
προσωπον τοτε σπειρει µικρον µελανθιον και κυµινον και παλιν σπειρει πυρον και κριθην και ζεαν εν τοισ 
οριοισ σου26και παιδευθηση κριµατι θεου σου και ευφρανθηση27ου γαρ µετα σκληροτητοσ καθαιρεται το 
µελανθιον ουδε τροχοσ αµαξησ περιαξει επι το κυµινον αλλα ραβδω εκτινασσεται το µελανθιον το δε 
κυµινον28µετα αρτου βρωθησεται ου γαρ εισ τον αιωνα εγω υµιν οργισθησοµαι ουδε φωνη τησ πικριασ µου 
καταπατησει υµασ29και ταυτα παρα κυριου σαβαωθ εξηλθεν τα τερατα βουλευσασθε υψωσατε µαταιαν 
παρακλησιν 

Chapter 29
1ουαι πολισ αριηλ ην δαυιδ επολεµησεν συναγαγετε γενηµατα ενιαυτον επ′ ενιαυτον φαγεσθε γαρ συν 
µωαβ2εκθλιψω γαρ αριηλ και εσται αυτησ η ισχυσ και το πλουτοσ εµοι3και κυκλωσω ωσ δαυιδ επι σε και 
βαλω περι σε χαρακα και θησω περι σε πυργουσ4και ταπεινωθησονται οι λογοι σου εισ την γην και εισ την 
γην οι λογοι σου δυσονται και εσται ωσ οι φωνουντεσ εκ τησ γησ η φωνη σου και προσ το εδαφοσ η φωνη σου 
ασθενησει5και εσται ωσ κονιορτοσ απο τροχου ο πλουτοσ των ασεβων και ωσ χνουσ φεροµενοσ και εσται ωσ 
στιγµη παραχρηµα6παρα κυριου σαβαωθ επισκοπη γαρ εσται µετα βροντησ και σεισµου και φωνησ µεγαλησ 
καταιγισ φεροµενη και φλοξ πυροσ κατεσθιουσα7και εσται ωσ ο ενυπνιαζοµενοσ εν υπνω ο πλουτοσ των 
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εθνων παντων οσοι επεστρατευσαν επι αριηλ και παντεσ οι στρατευσαµενοι επι ιερουσαληµ και παντεσ οι 
συνηγµενοι επ′ αυτην και θλιβοντεσ αυτην8και εσονται ωσ οι εν υπνω πινοντεσ και εσθοντεσ και 
εξανασταντων µαταιον αυτων το ενυπνιον και ον τροπον ενυπνιαζεται ο διψων ωσ πινων και εξαναστασ ετι 
διψα η δε ψυχη αυτου εισ κενον ηλπισεν ουτωσ εσται ο πλουτοσ παντων των εθνων οσοι επεστρατευσαν επι 
το οροσ σιων9εκλυθητε και εκστητε και κραιπαλησατε ουκ απο σικερα ουδε απο οινου10οτι πεποτικεν υµασ 
κυριοσ πνευµατι κατανυξεωσ και καµµυσει τουσ οφθαλµουσ αυτων και των προφητων αυτων και των 
αρχοντων αυτων οι ορωντεσ τα κρυπτα11και εσονται υµιν παντα τα ρηµατα ταυτα ωσ οι λογοι του βιβλιου 
του εσφραγισµενου τουτου ο εαν δωσιν αυτο ανθρωπω επισταµενω γραµµατα λεγοντεσ αναγνωθι ταυτα και 
ερει ου δυναµαι αναγνωναι εσφραγισται γαρ12και δοθησεται το βιβλιον τουτο εισ χειρασ ανθρωπου µη 
επισταµενου γραµµατα και ερει αυτω αναγνωθι τουτο και ερει ουκ επισταµαι γραµµατα13και ειπεν κυριοσ 
εγγιζει µοι ο λαοσ ουτοσ τοισ χειλεσιν αυτων τιµωσιν µε η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ′ εµου µατην δε 
σεβονται µε διδασκοντεσ ενταλµατα ανθρωπων και διδασκαλιασ14δια τουτο ιδου εγω προσθησω του 
µεταθειναι τον λαον τουτον και µεταθησω αυτουσ και απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των 
συνετων κρυψω15ουαι οι βαθεωσ βουλην ποιουντεσ και ου δια κυριου ουαι οι εν κρυφη βουλην ποιουντεσ και 
εσται εν σκοτει τα εργα αυτων και ερουσιν τισ ηµασ εωρακεν και τισ ηµασ γνωσεται η α ηµεισ ποιουµεν16ουχ 
ωσ ο πηλοσ του κεραµεωσ λογισθησεσθε µη ερει το πλασµα τω πλασαντι ου συ µε επλασασ η το ποιηµα τω 
ποιησαντι ου συνετωσ µε εποιησασ17ουκετι µικρον και µετατεθησεται ο λιβανοσ ωσ το οροσ το χερµελ και το 
οροσ το χερµελ εισ δρυµον λογισθησεται18και ακουσονται εν τη ηµερα εκεινη κωφοι λογουσ βιβλιου και οι εν 
τω σκοτει και οι εν τη οµιχλη οφθαλµοι τυφλων βλεψονται19και αγαλλιασονται πτωχοι δια κυριον εν 
ευφροσυνη και οι απηλπισµενοι των ανθρωπων εµπλησθησονται ευφροσυνησ20εξελιπεν ανοµοσ και απωλετο 
υπερηφανοσ και εξωλεθρευθησαν οι ανοµουντεσ επι κακια21και οι ποιουντεσ αµαρτειν ανθρωπουσ εν λογω 
παντασ δε τουσ ελεγχοντασ εν πυλαισ προσκοµµα θησουσιν και επλαγιασαν εν αδικοισ δικαιον22δια τουτο 
ταδε λεγει κυριοσ επι τον οικον ιακωβ ον αφωρισεν εξ αβρααµ ου νυν αισχυνθησεται ιακωβ ουδε νυν το 
προσωπον µεταβαλει ισραηλ23αλλ′ οταν ιδωσιν τα τεκνα αυτων τα εργα µου δι′ εµε αγιασουσιν το ονοµα µου 
και αγιασουσιν τον αγιον ιακωβ και τον θεον του ισραηλ φοβηθησονται24και γνωσονται οι τω πνευµατι 
πλανωµενοι συνεσιν οι δε γογγυζοντεσ µαθησονται υπακουειν και αι γλωσσαι αι ψελλιζουσαι µαθησονται 
λαλειν ειρηνην 

Chapter 30
1ουαι τεκνα αποσταται ταδε λεγει κυριοσ εποιησατε βουλην ου δι′ εµου και συνθηκασ ου δια του πνευµατοσ 
µου προσθειναι αµαρτιασ εφ′ αµαρτιαισ2οι πορευοµενοι καταβηναι εισ αιγυπτον εµε δε ουκ επηρωτησαν του 
βοηθηθηναι υπο φαραω και σκεπασθηναι υπο αιγυπτιων3εσται γαρ υµιν η σκεπη φαραω εισ αισχυνην και 
τοισ πεποιθοσιν επ′ αιγυπτον ονειδοσ4οτι εισιν εν τανει αρχηγοι αγγελοι πονηροι µατην κοπιασουσιν5προσ 
λαον οσ ουκ ωφελησει αυτουσ ουτε εισ βοηθειαν ουτε εισ ωφελειαν αλλα εισ αισχυνην και ονειδοσ6η ορασισ 
των τετραποδων των εν τη ερηµω εν τη θλιψει και τη στενοχωρια λεων και σκυµνοσ λεοντοσ εκειθεν και 
ασπιδεσ και εκγονα ασπιδων πετοµενων οι εφερον επ′ ονων και καµηλων τον πλουτον αυτων προσ εθνοσ ο ουκ 
ωφελησει αυτουσ εισ βοηθειαν αλλα εισ αισχυνην και ονειδοσ7αιγυπτιοι µαταια και κενα ωφελησουσιν υµασ 
απαγγειλον αυτοισ οτι µαταια η παρακλησισ υµων αυτη8νυν ουν καθισασ γραψον επι πυξιου ταυτα και εισ 
βιβλιον οτι εσται εισ ηµερασ καιρων ταυτα και εωσ εισ τον αιωνα9οτι λαοσ απειθησ εστιν υιοι ψευδεισ οι ουκ 
ηβουλοντο ακουειν τον νοµον του θεου10οι λεγοντεσ τοισ προφηταισ µη αναγγελλετε ηµιν και τοισ τα 
οραµατα ορωσιν µη λαλειτε ηµιν αλλα ηµιν λαλειτε και αναγγελλετε ηµιν ετεραν πλανησιν11και 
αποστρεψατε ηµασ απο τησ οδου ταυτησ αφελετε αφ′ ηµων τον τριβον τουτον και αφελετε αφ′ ηµων τον αγιον 
του ισραηλ12δια τουτο ουτωσ λεγει κυριοσ ο αγιοσ του ισραηλ οτι ηπειθησατε τοισ λογοισ τουτοισ και 
ηλπισατε επι ψευδει και οτι εγογγυσασ και πεποιθωσ εγενου επι τω λογω τουτω13δια τουτο εσται υµιν η 
αµαρτια αυτη ωσ τειχοσ πιπτον παραχρηµα πολεωσ οχυρασ εαλωκυιασ ησ παραχρηµα παρεστιν το 
πτωµα14και το πτωµα αυτησ εσται ωσ συντριµµα αγγειου οστρακινου εκ κεραµιου λεπτα ωστε µη ευρειν εν 
αυτοισ οστρακον εν ω πυρ αρεισ και εν ω αποσυριεισ υδωρ µικρον15ουτω λεγει κυριοσ ο αγιοσ του ισραηλ 
οταν αποστραφεισ στεναξησ τοτε σωθηση και γνωση που ησθα οτε επεποιθεισ επι τοισ µαταιοισ µαταια η 
ισχυσ υµων εγενηθη και ουκ ηβουλεσθε ακουειν16αλλ′ ειπατε εφ′ ιππων φευξοµεθα δια τουτο φευξεσθε και 
ειπατε επι κουφοισ αναβαται εσοµεθα δια τουτο κουφοι εσονται οι διωκοντεσ υµασ17δια φωνην ενοσ 
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φευξονται χιλιοι και δια φωνην πεντε φευξονται πολλοι εωσ αν καταλειφθητε ωσ ιστοσ επ′ ορουσ και ωσ 
σηµαιαν φερων επι βουνου18και παλιν µενει ο θεοσ του οικτιρησαι υµασ και δια τουτο υψωθησεται του 
ελεησαι υµασ διοτι κριτησ κυριοσ ο θεοσ ηµων εστιν και που καταλειψετε την δοξαν υµων µακαριοι οι 
εµµενοντεσ εν αυτω19διοτι λαοσ αγιοσ εν σιων οικησει και ιερουσαληµ κλαυθµω εκλαυσεν ελεησον µε 
ελεησει σε την φωνην τησ κραυγησ σου ηνικα ειδεν επηκουσεν σου20και δωσει κυριοσ υµιν αρτον θλιψεωσ 
και υδωρ στενον και ουκετι µη εγγισωσιν σοι οι πλανωντεσ σε οτι οι οφθαλµοι σου οψονται τουσ πλανωντασ 
σε21και τα ωτα σου ακουσονται τουσ λογουσ των οπισω σε πλανησαντων οι λεγοντεσ αυτη η οδοσ 
πορευθωµεν εν αυτη ειτε δεξια ειτε αριστερα22και εξαρεισ τα ειδωλα τα περιηργυρωµενα και τα 
περικεχρυσωµενα λεπτα ποιησεισ και λικµησεισ ωσ υδωρ αποκαθηµενησ και ωσ κοπρον ωσεισ αυτα23τοτε 
εσται ο υετοσ τω σπερµατι τησ γησ σου και ο αρτοσ του γενηµατοσ τησ γησ σου εσται πλησµονη και λιπαροσ 
και βοσκηθησεται σου τα κτηνη τη ηµερα εκεινη τοπον πιονα και ευρυχωρον24οι ταυροι υµων και οι βοεσ οι 
εργαζοµενοι την γην φαγονται αχυρα αναπεποιηµενα εν κριθη λελικµηµενα25και εσται επι παντοσ ορουσ 
υψηλου και επι παντοσ βουνου µετεωρου υδωρ διαπορευοµενον εν τη ηµερα εκεινη οταν απολωνται πολλοι 
και οταν πεσωσιν πυργοι26και εσται το φωσ τησ σεληνησ ωσ το φωσ του ηλιου και το φωσ του ηλιου εσται 
επταπλασιον εν τη ηµερα οταν ιασηται κυριοσ το συντριµµα του λαου αυτου και την οδυνην τησ πληγησ σου 
ιασεται27ιδου το ονοµα κυριου δια χρονου ερχεται πολλου καιοµενοσ ο θυµοσ µετα δοξησ το λογιον των 
χειλεων αυτου το λογιον οργησ πληρεσ και η οργη του θυµου ωσ πυρ εδεται28και το πνευµα αυτου ωσ υδωρ εν 
φαραγγι συρον ηξει εωσ του τραχηλου και διαιρεθησεται του εθνη ταραξαι επι πλανησει µαταια και διωξεται 
αυτουσ πλανησισ και ληµψεται αυτουσ κατα προσωπον αυτων29µη δια παντοσ δει υµασ ευφραινεσθαι και 
εισπορευεσθαι εισ τα αγια µου δια παντοσ ωσει εορταζοντασ και ωσει ευφραινοµενουσ εισελθειν µετα αυλου 
εισ το οροσ του κυριου προσ τον θεον του ισραηλ30και ακουστην ποιησει ο θεοσ την δοξαν τησ φωνησ αυτου 
και τον θυµον του βραχιονοσ αυτου δειξει µετα θυµου και οργησ και φλογοσ κατεσθιουσησ κεραυνωσει 
βιαιωσ και ωσ υδωρ και χαλαζα συγκαταφεροµενη βια31δια γαρ φωνην κυριου ηττηθησονται ασσυριοι τη 
πληγη η αν παταξη αυτουσ32και εσται αυτω κυκλοθεν οθεν ην αυτω η ελπισ τησ βοηθειασ εφ′ η αυτοσ 
επεποιθει αυτοι µετα αυλων και κιθαρασ πολεµησουσιν αυτον εκ µεταβολησ33συ γαρ προ ηµερων 
απαιτηθηση µη και σοι ητοιµασθη βασιλευειν φαραγγα βαθειαν ξυλα κειµενα πυρ και ξυλα πολλα ο θυµοσ 
κυριου ωσ φαραγξ υπο θειου καιοµενη 

Chapter 31
1ουαι οι καταβαινοντεσ εισ αιγυπτον επι βοηθειαν οι εφ′ ιπποισ πεποιθοτεσ και εφ′ αρµασιν εστιν γαρ πολλα 
και εφ′ ιπποισ πληθοσ σφοδρα και ουκ ησαν πεποιθοτεσ επι τον αγιον του ισραηλ και τον θεον ουκ 
εξεζητησαν2και αυτοσ σοφοσ ηγεν επ′ αυτουσ κακα και ο λογοσ αυτου ου µη αθετηθη και επαναστησεται επ′ 
οικουσ ανθρωπων πονηρων και επι την ελπιδα αυτων την µαταιαν3αιγυπτιον ανθρωπον και ου θεον ιππων 
σαρκασ και ουκ εστιν βοηθεια ο δε κυριοσ επαξει την χειρα αυτου επ′ αυτουσ και κοπιασουσιν οι 
βοηθουντεσ και αµα παντεσ απολουνται4οτι ουτωσ ειπεν µοι κυριοσ ον τροπον εαν βοηση ο λεων η ο 
σκυµνοσ επι τη θηρα η ελαβεν και κεκραξη επ′ αυτη εωσ αν εµπλησθη τα ορη τησ φωνησ αυτου και 
ηττηθησαν και το πληθοσ του θυµου επτοηθησαν ουτωσ καταβησεται κυριοσ σαβαωθ επιστρατευσαι επι το 
οροσ το σιων επι τα ορη αυτησ5ωσ ορνεα πετοµενα ουτωσ υπερασπιει κυριοσ υπερ ιερουσαληµ και εξελειται 
και περιποιησεται και σωσει6επιστραφητε οι την βαθειαν βουλην βουλευοµενοι και ανοµον7οτι τη ηµερα 
εκεινη απαρνησονται οι ανθρωποι τα χειροποιητα αυτων τα αργυρα και τα χρυσα α εποιησαν αι χειρεσ 
αυτων8και πεσειται ασσουρ ου µαχαιρα ανδροσ ουδε µαχαιρα ανθρωπου καταφαγεται αυτον και φευξεται 
ουκ απο προσωπου µαχαιρασ οι δε νεανισκοι εσονται εισ ηττηµα9πετρα γαρ περιληµφθησονται ωσ χαρακι 
και ηττηθησονται ο δε φευγων αλωσεται ταδε λεγει κυριοσ µακαριοσ οσ εχει εν σιων σπερµα και οικειουσ εν 
ιερουσαληµ 

Chapter 32
1ιδου γαρ βασιλευσ δικαιοσ βασιλευσει και αρχοντεσ µετα κρισεωσ αρξουσιν2και εσται ο ανθρωποσ κρυπτων 
τουσ λογουσ αυτου και κρυβησεται ωσ αφ′ υδατοσ φεροµενου και φανησεται εν σιων ωσ ποταµοσ φεροµενοσ 
ενδοξοσ εν γη διψωση3και ουκετι εσονται πεποιθοτεσ επ′ ανθρωποισ αλλα τα ωτα δωσουσιν ακουειν4και η 
καρδια των ασθενουντων προσεξει του ακουειν και αι γλωσσαι αι ψελλιζουσαι ταχυ µαθησονται λαλειν 
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ειρηνην5και ουκετι µη ειπωσιν τω µωρω αρχειν και ουκετι µη ειπωσιν οι υπηρεται σου σιγα6ο γαρ µωροσ 
µωρα λαλησει και η καρδια αυτου µαταια νοησει του συντελειν ανοµα και λαλειν προσ κυριον πλανησιν του 
διασπειραι ψυχασ πεινωσασ και τασ ψυχασ τασ διψωσασ κενασ ποιησαι7η γαρ βουλη των πονηρων ανοµα 
βουλευσεται καταφθειραι ταπεινουσ εν λογοισ αδικοισ και διασκεδασαι λογουσ ταπεινων εν κρισει8οι δε 
ευσεβεισ συνετα εβουλευσαντο και αυτη η βουλη µενει9γυναικεσ πλουσιαι αναστητε και ακουσατε τησ 
φωνησ µου θυγατερεσ εν ελπιδι ακουσατε τουσ λογουσ µου10ηµερασ ενιαυτου µνειαν ποιησασθε εν οδυνη 
µετ′ ελπιδοσ ανηλωται ο τρυγητοσ πεπαυται ο σποροσ και ουκετι µη ελθη11εκστητε λυπηθητε αι πεποιθυιαι 
εκδυσασθε γυµναι γενεσθε περιζωσασθε σακκουσ τασ οσφυασ12και επι των µαστων κοπτεσθε απο αγρου 
επιθυµηµατοσ και αµπελου γενηµατοσ13η γη του λαου µου ακανθα και χορτοσ αναβησεται και εκ πασησ 
οικιασ ευφροσυνη αρθησεται πολισ πλουσια14οικοι εγκαταλελειµµενοι πλουτον πολεωσ και οικουσ 
επιθυµητουσ αφησουσιν και εσονται αι κωµαι σπηλαια εωσ του αιωνοσ ευφροσυνη ονων αγριων βοσκηµατα 
ποιµενων15εωσ αν επελθη εφ′ υµασ πνευµα αφ′ υψηλου και εσται ερηµοσ ο χερµελ και ο χερµελ εισ δρυµον 
λογισθησεται16και αναπαυσεται εν τη ερηµω κριµα και δικαιοσυνη εν τω καρµηλω κατοικησει17και εσται τα 
εργα τησ δικαιοσυνησ ειρηνη και κρατησει η δικαιοσυνη αναπαυσιν και πεποιθοτεσ εωσ του αιωνοσ18και 
κατοικησει ο λαοσ αυτου εν πολει ειρηνησ και ενοικησει πεποιθωσ και αναπαυσονται µετα πλουτου19η δε 
χαλαζα εαν καταβη ουκ εφ′ υµασ ηξει και εσονται οι ενοικουντεσ εν τοισ δρυµοισ πεποιθοτεσ ωσ οι εν τη 
πεδινη20µακαριοι οι σπειροντεσ επι παν υδωρ ου βουσ και ονοσ πατει 

Chapter 33
1ουαι τοισ ταλαιπωρουσιν υµασ υµασ δε ουδεισ ποιει ταλαιπωρουσ και ο αθετων υµασ ουκ αθετει αλωσονται 
οι αθετουντεσ και παραδοθησονται και ωσ σησ επι ιµατιου ουτωσ ηττηθησονται2κυριε ελεησον ηµασ επι σοι 
γαρ πεποιθαµεν εγενηθη το σπερµα των απειθουντων εισ απωλειαν η δε σωτηρια ηµων εν καιρω θλιψεωσ3δια 
φωνην του φοβου σου εξεστησαν λαοι απο του φοβου σου και διεσπαρησαν τα εθνη4νυν δε συναχθησεται τα 
σκυλα υµων µικρου και µεγαλου ον τροπον εαν τισ συναγαγη ακριδασ ουτωσ εµπαιξουσιν υµιν5αγιοσ ο θεοσ 
ο κατοικων εν υψηλοισ ενεπλησθη σιων κρισεωσ και δικαιοσυνησ6εν νοµω παραδοθησονται εν θησαυροισ η 
σωτηρια ηµων εκει σοφια και επιστηµη και ευσεβεια προσ τον κυριον ουτοι εισιν θησαυροι δικαιοσυνησ7ιδου 
δη εν τω φοβω υµων αυτοι φοβηθησονται ουσ εφοβεισθε φοβηθησονται αφ′ υµων αγγελοι γαρ αποσταλησονται 
αξιουντεσ ειρηνην πικρωσ κλαιοντεσ παρακαλουντεσ ειρηνην8ερηµωθησονται γαρ αι τουτων οδοι πεπαυται 
ο φοβοσ των εθνων και η προσ τουτουσ διαθηκη αιρεται και ου µη λογισησθε αυτουσ ανθρωπουσ9επενθησεν 
η γη ησχυνθη ο λιβανοσ ελη εγενετο ο σαρων φανερα εσται η γαλιλαια και ο καρµηλοσ10νυν αναστησοµαι 
λεγει κυριοσ νυν δοξασθησοµαι νυν υψωθησοµαι11νυν οψεσθε νυν αισθηθησεσθε µαταια εσται η ισχυσ του 
πνευµατοσ υµων πυρ υµασ κατεδεται12και εσονται εθνη κατακεκαυµενα ωσ ακανθα εν αγρω ερριµµενη και 
κατακεκαυµενη13ακουσονται οι πορρωθεν α εποιησα γνωσονται οι εγγιζοντεσ την ισχυν µου14απεστησαν οι 
εν σιων ανοµοι ληµψεται τροµοσ τουσ ασεβεισ τισ αναγγελει υµιν οτι πυρ καιεται τισ αναγγελει υµιν τον 
τοπον τον αιωνιον15πορευοµενοσ εν δικαιοσυνη λαλων ευθειαν οδον µισων ανοµιαν και αδικιαν και τασ 
χειρασ αποσειοµενοσ απο δωρων βαρυνων τα ωτα ινα µη ακουση κρισιν αιµατοσ καµµυων τουσ οφθαλµουσ 
ινα µη ιδη αδικιαν16ουτοσ οικησει εν υψηλω σπηλαιω πετρασ ισχυρασ αρτοσ αυτω δοθησεται και το υδωρ 
αυτου πιστον17βασιλεα µετα δοξησ οψεσθε και οι οφθαλµοι υµων οψονται γην πορρωθεν18η ψυχη υµων 
µελετησει φοβον που εισιν οι γραµµατικοι που εισιν οι συµβουλευοντεσ που εστιν ο αριθµων τουσ 
τρεφοµενουσ19µικρον και µεγαν λαον ω ου συνεβουλευσαντο ουδε ηδει βαθυφωνον ωστε µη ακουσαι λαοσ 
πεφαυλισµενοσ και ουκ εστιν τω ακουοντι συνεσισ20ιδου σιων η πολισ το σωτηριον ηµων οι οφθαλµοι σου 
οψονται ιερουσαληµ πολισ πλουσια σκηναι αι ου µη σεισθωσιν ουδε µη κινηθωσιν οι πασσαλοι τησ σκηνησ 
αυτησ εισ τον αιωνα χρονον ουδε τα σχοινια αυτησ ου µη διαρραγωσιν21οτι το ονοµα κυριου µεγα υµιν 
τοποσ υµιν εσται ποταµοι και διωρυγεσ πλατεισ και ευρυχωροι ου πορευση ταυτην την οδον ουδε πορευσεται 
πλοιον ελαυνον22ο γαρ θεοσ µου µεγασ εστιν ου παρελευσεται µε κυριοσ κριτησ ηµων κυριοσ αρχων ηµων 
κυριοσ βασιλευσ ηµων κυριοσ ουτοσ ηµασ σωσει23ερραγησαν τα σχοινια σου οτι ουκ ενισχυσεν ο ιστοσ σου 
εκλινεν ου χαλασει τα ιστια ουκ αρει σηµειον εωσ ου παραδοθη εισ προνοµην τοινυν πολλοι χωλοι προνοµην 
ποιησουσιν24και ου µη ειπη κοπιω ο λαοσ ο ενοικων εν αυτοισ αφεθη γαρ αυτοισ η αµαρτια 

Chapter 34
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1προσαγαγετε εθνη και ακουσατε αρχοντεσ ακουσατω η γη και οι εν αυτη η οικουµενη και ο λαοσ ο εν 
αυτη2διοτι θυµοσ κυριου επι παντα τα εθνη και οργη επι τον αριθµον αυτων του απολεσαι αυτουσ και 
παραδουναι αυτουσ εισ σφαγην3οι δε τραυµατιαι αυτων ριφησονται και οι νεκροι και αναβησεται αυτων η 
οσµη και βραχησεται τα ορη απο του αιµατοσ αυτων4και ελιγησεται ο ουρανοσ ωσ βιβλιον και παντα τα 
αστρα πεσειται ωσ φυλλα εξ αµπελου και ωσ πιπτει φυλλα απο συκησ5εµεθυσθη η µαχαιρα µου εν τω ουρανω 
ιδου επι την ιδουµαιαν καταβησεται και επι τον λαον τησ απωλειασ µετα κρισεωσ6η µαχαιρα κυριου 
ενεπλησθη αιµατοσ επαχυνθη απο στεατοσ αρνων και απο στεατοσ τραγων και κριων οτι θυσια κυριω εν 
βοσορ και σφαγη µεγαλη εν τη ιδουµαια7και συµπεσουνται οι αδροι µετ′ αυτων και οι κριοι και οι ταυροι και 
µεθυσθησεται η γη απο του αιµατοσ και απο του στεατοσ αυτων εµπλησθησεται8ηµερα γαρ κρισεωσ κυριου 
και ενιαυτοσ ανταποδοσεωσ κρισεωσ σιων9και στραφησονται αυτησ αι φαραγγεσ εισ πισσαν και η γη αυτησ 
εισ θειον και εσται αυτησ η γη καιοµενη ωσ πισσα10νυκτοσ και ηµερασ και ου σβεσθησεται εισ τον αιωνα 
χρονον και αναβησεται ο καπνοσ αυτησ ανω εισ γενεασ ερηµωθησεται και εισ χρονον πολυν11και 
κατοικησουσιν εν αυτη ορνεα και εχινοι και ιβεισ και κορακεσ και επιβληθησεται επ′ αυτην σπαρτιον 
γεωµετριασ ερηµου και ονοκενταυροι οικησουσιν εν αυτη12οι αρχοντεσ αυτησ ουκ εσονται οι γαρ βασιλεισ 
αυτησ και οι αρχοντεσ αυτησ και οι µεγιστανεσ αυτησ εσονται εισ απωλειαν13και αναφυσει εισ τασ πολεισ 
αυτων ακανθινα ξυλα και εισ τα οχυρωµατα αυτησ και εσται επαυλισ σειρηνων και αυλη στρουθων14και 
συναντησουσιν δαιµονια ονοκενταυροισ και βοησουσιν ετεροσ προσ τον ετερον εκει αναπαυσονται 
ονοκενταυροι ευρον γαρ αυτοισ αναπαυσιν15εκει ενοσσευσεν εχινοσ και εσωσεν η γη τα παιδια αυτησ µετα 
ασφαλειασ εκει ελαφοι συνηντησαν και ειδον τα προσωπα αλληλων16αριθµω παρηλθον και µια αυτων ουκ 
απωλετο ετερα την ετεραν ουκ εζητησαν οτι κυριοσ ενετειλατο αυτοισ και το πνευµα αυτου συνηγαγεν 
αυτασ17και αυτοσ επιβαλει αυτοισ κληρουσ και η χειρ αυτου διεµερισεν βοσκεσθαι εισ τον αιωνα χρονον 
κληρονοµησετε εισ γενεασ γενεων αναπαυσονται επ′ αυτησ 

Chapter 35
1ευφρανθητι ερηµοσ διψωσα αγαλλιασθω ερηµοσ και ανθειτω ωσ κρινον2και εξανθησει και αγαλλιασεται τα 
ερηµα του ιορδανου και η δοξα του λιβανου εδοθη αυτη και η τιµη του καρµηλου και ο λαοσ µου οψεται την 
δοξαν κυριου και το υψοσ του θεου3ισχυσατε χειρεσ ανειµεναι και γονατα παραλελυµενα4παρακαλεσατε οι 
ολιγοψυχοι τη διανοια ισχυσατε µη φοβεισθε ιδου ο θεοσ ηµων κρισιν ανταποδιδωσιν και ανταποδωσει αυτοσ 
ηξει και σωσει ηµασ5τοτε ανοιχθησονται οφθαλµοι τυφλων και ωτα κωφων ακουσονται6τοτε αλειται ωσ 
ελαφοσ ο χωλοσ και τρανη εσται γλωσσα µογιλαλων οτι ερραγη εν τη ερηµω υδωρ και φαραγξ εν γη 
διψωση7και η ανυδροσ εσται εισ ελη και εισ την διψωσαν γην πηγη υδατοσ εσται εκει ευφροσυνη ορνεων 
επαυλισ καλαµου και ελη8εκει εσται οδοσ καθαρα και οδοσ αγια κληθησεται και ου µη παρελθη εκει 
ακαθαρτοσ ουδε εσται εκει οδοσ ακαθαρτοσ οι δε διεσπαρµενοι πορευσονται επ′ αυτησ και ου µη 
πλανηθωσιν9και ουκ εσται εκει λεων ουδε των θηριων των πονηρων ου µη αναβη επ′ αυτην ουδε µη ευρεθη 
εκει αλλα πορευσονται εν αυτη λελυτρωµενοι10και συνηγµενοι δια κυριον αποστραφησονται και ηξουσιν εισ 
σιων µετ′ ευφροσυνησ και ευφροσυνη αιωνιοσ υπερ κεφαλησ αυτων επι γαρ κεφαλησ αυτων αινεσισ και 
αγαλλιαµα και ευφροσυνη καταληµψεται αυτουσ απεδρα οδυνη και λυπη και στεναγµοσ 

Chapter 36
1και εγενετο του τεσσαρεσκαιδεκατου ετουσ βασιλευοντοσ εζεκιου ανεβη σενναχηριµ βασιλευσ ασσυριων 
επι τασ πολεισ τησ ιουδαιασ τασ οχυρασ και ελαβεν αυτασ2και απεστειλεν βασιλευσ ασσυριων ραψακην εκ 
λαχισ εισ ιερουσαληµ προσ τον βασιλεα εζεκιαν µετα δυναµεωσ πολλησ και εστη εν τω υδραγωγω τησ 
κολυµβηθρασ τησ ανω εν τη οδω του αγρου του γναφεωσ3και εξηλθεν προσ αυτον ελιακιµ ο του χελκιου ο 
οικονοµοσ και σοµνασ ο γραµµατευσ και ιωαχ ο του ασαφ ο υποµνηµατογραφοσ4και ειπεν αυτοισ ραψακησ 
ειπατε εζεκια ταδε λεγει ο βασιλευσ ο µεγασ βασιλευσ ασσυριων τι πεποιθωσ ει5µη εν βουλη η λογοισ χειλεων 
παραταξισ γινεται και νυν επι τινι πεποιθασ οτι απειθεισ µοι6ιδου πεποιθωσ ει επι την ραβδον την καλαµινην 
την τεθλασµενην ταυτην επ′ αιγυπτον οσ αν επ′ αυτην επιστηρισθη εισελευσεται εισ την χειρα αυτου ουτωσ 
εστιν φαραω βασιλευσ αιγυπτου και παντεσ οι πεποιθοτεσ επ′ αυτω7ει δε λεγετε επι κυριον τον θεον ηµων 
πεποιθαµεν8νυν µειχθητε τω κυριω µου τω βασιλει ασσυριων και δωσω υµιν δισχιλιαν ιππον ει δυνησεσθε 
δουναι αναβατασ επ′ αυτουσ9και πωσ δυνασθε αποστρεψαι εισ προσωπον τοπαρχου ενοσ οικεται εισιν οι 
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πεποιθοτεσ επ′ αιγυπτιοισ εισ ιππον και αναβατην10και νυν µη ανευ κυριου ανεβηµεν επι την χωραν ταυτην 
πολεµησαι αυτην11και ειπεν προσ αυτον ελιακιµ και σοµνασ και ιωαχ λαλησον προσ τουσ παιδασ σου 
συριστι ακουοµεν γαρ ηµεισ και µη λαλει προσ ηµασ ιουδαι+στι και ινα τι λαλεισ εισ τα ωτα των ανθρωπων 
των επι τω τειχει12και ειπεν ραψακησ προσ αυτουσ µη προσ τον κυριον υµων η προσ υµασ απεσταλκεν µε ο 
κυριοσ µου λαλησαι τουσ λογουσ τουτουσ ουχι προσ τουσ ανθρωπουσ τουσ καθηµενουσ επι τω τειχει ινα 
φαγωσιν κοπρον και πιωσιν ουρον µεθ′ υµων αµα13και εστη ραψακησ και εβοησεν φωνη µεγαλη ιουδαι+στι 
και ειπεν ακουσατε τουσ λογουσ του βασιλεωσ του µεγαλου βασιλεωσ ασσυριων14ταδε λεγει ο βασιλευσ µη 
απατατω υµασ εζεκιασ λογοισ οι ου δυνησονται ρυσασθαι υµασ15και µη λεγετω υµιν εζεκιασ οτι ρυσεται 
υµασ ο θεοσ και ου µη παραδοθη η πολισ αυτη εν χειρι βασιλεωσ ασσυριων16µη ακουετε εζεκιου ταδε λεγει ο 
βασιλευσ ασσυριων ει βουλεσθε ευλογηθηναι εκπορευεσθε προσ µε και φαγεσθε εκαστοσ την αµπελον αυτου 
και τασ συκασ και πιεσθε υδωρ του λακκου υµων17εωσ αν ελθω και λαβω υµασ εισ γην ωσ η γη υµων γη σιτου 
και οινου και αρτων και αµπελωνων18µη υµασ απατατω εζεκιασ λεγων ο θεοσ υµων ρυσεται υµασ µη 
ερρυσαντο οι θεοι των εθνων εκαστοσ την εαυτου χωραν εκ χειροσ βασιλεωσ ασσυριων19που εστιν ο θεοσ 
αιµαθ και αρφαθ και που ο θεοσ τησ πολεωσ σεπφαριµ µη εδυναντο ρυσασθαι σαµαρειαν εκ χειροσ µου20τισ 
των θεων παντων των εθνων τουτων ερρυσατο την γην αυτου εκ τησ χειροσ µου οτι ρυσεται ο θεοσ 
ιερουσαληµ εκ χειροσ µου21και εσιωπησαν και ουδεισ απεκριθη αυτω λογον δια το προσταξαι τον βασιλεα 
µηδενα αποκριθηναι22και εισηλθεν ελιακιµ ο του χελκιου ο οικονοµοσ και σοµνασ ο γραµµατευσ τησ 
δυναµεωσ και ιωαχ ο του ασαφ ο υποµνηµατογραφοσ προσ εζεκιαν εσχισµενοι τουσ χιτωνασ και απηγγειλαν 
αυτω τουσ λογουσ ραψακου 

Chapter 37
1και εγενετο εν τω ακουσαι τον βασιλεα εζεκιαν εσχισεν τα ιµατια και σακκον περιεβαλετο και ανεβη εισ τον 
οικον κυριου2και απεστειλεν ελιακιµ τον οικονοµον και σοµναν τον γραµµατεα και τουσ πρεσβυτερουσ των 
ιερεων περιβεβληµενουσ σακκουσ προσ ησαιαν υιον αµωσ τον προφητην3και ειπαν αυτω ταδε λεγει εζεκιασ 
ηµερα θλιψεωσ και ονειδισµου και ελεγµου και οργησ η σηµερον ηµερα οτι ηκει η ωδιν τη τικτουση ισχυν δε 
ουκ εχει του τεκειν4εισακουσαι κυριοσ ο θεοσ σου τουσ λογουσ ραψακου ουσ απεστειλεν βασιλευσ 
ασσυριων ονειδιζειν θεον ζωντα και ονειδιζειν λογουσ ουσ ηκουσεν κυριοσ ο θεοσ σου και δεηθηση προσ 
κυριον τον θεον σου περι των καταλελειµµενων τουτων5και ηλθον οι παιδεσ του βασιλεωσ προσ ησαιαν6και 
ειπεν αυτοισ ησαιασ ουτωσ ερειτε προσ τον κυριον υµων ταδε λεγει κυριοσ µη φοβηθησ απο των λογων ων 
ηκουσασ ουσ ωνειδισαν µε οι πρεσβεισ βασιλεωσ ασσυριων7ιδου εγω εµβαλω εισ αυτον πνευµα και ακουσασ 
αγγελιαν αποστραφησεται εισ την χωραν αυτου και πεσειται µαχαιρα εν τη γη αυτου8και απεστρεψεν 
ραψακησ και κατελαβεν πολιορκουντα τον βασιλεα λοµναν και ηκουσεν βασιλευσ ασσυριων οτι9εξηλθεν 
θαρακα βασιλευσ αιθιοπων πολιορκησαι αυτον και ακουσασ απεστρεψεν και απεστειλεν αγγελουσ προσ 
εζεκιαν λεγων10ουτωσ ερειτε εζεκια βασιλει τησ ιουδαιασ µη σε απατατω ο θεοσ σου εφ′ ω πεποιθωσ ει επ′ 
αυτω λεγων ου µη παραδοθη ιερουσαληµ εισ χειρασ βασιλεωσ ασσυριων11η ουκ ηκουσασ α εποιησαν 
βασιλεισ ασσυριων πασαν την γην ωσ απωλεσαν12µη ερρυσαντο αυτουσ οι θεοι των εθνων ουσ οι πατερεσ 
µου απωλεσαν την τε γωζαν και χαρραν και ραφεσ αι εισιν εν χωρα θεµαδ13που εισιν οι βασιλεισ αιµαθ και 
αρφαθ και πολεωσ σεπφαριµ αναγ ουγαυα14και ελαβεν εζεκιασ το βιβλιον παρα των αγγελων και ηνοιξεν 
αυτο εναντιον κυριου15και προσευξατο εζεκιασ προσ κυριον λεγων16κυριε σαβαωθ ο θεοσ ισραηλ ο 
καθηµενοσ επι των χερουβιν συ θεοσ µονοσ ει πασησ βασιλειασ τησ οικουµενησ συ εποιησασ τον ουρανον 
και την γην17εισακουσον κυριε εισβλεψον κυριε και ιδε τουσ λογουσ ουσ απεστειλεν σενναχηριµ ονειδιζειν 
θεον ζωντα18επ′ αληθειασ γαρ ηρηµωσαν βασιλεισ ασσυριων την οικουµενην ολην και την χωραν 
αυτων19και ενεβαλον τα ειδωλα αυτων εισ το πυρ ου γαρ θεοι ησαν αλλα εργα χειρων ανθρωπων ξυλα και 
λιθοι και απωλεσαν αυτουσ20συ δε κυριε ο θεοσ ηµων σωσον ηµασ εκ χειροσ αυτων ινα γνω πασα βασιλεια 
τησ γησ οτι συ ει ο θεοσ µονοσ21και απεσταλη ησαιασ υιοσ αµωσ προσ εζεκιαν και ειπεν αυτω ταδε λεγει 
κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ηκουσα α προσηυξω προσ µε περι σενναχηριµ βασιλεωσ ασσυριων22ουτοσ ο λογοσ ον 
ελαλησεν περι αυτου ο θεοσ εφαυλισεν σε και εµυκτηρισεν σε παρθενοσ θυγατηρ σιων επι σοι κεφαλην 
εκινησεν θυγατηρ ιερουσαληµ23τινα ωνειδισασ και παρωξυνασ η προσ τινα υψωσασ την φωνην σου και ουκ 
ηρασ εισ υψοσ τουσ οφθαλµουσ σου εισ τον αγιον του ισραηλ24οτι δι′ αγγελων ωνειδισασ κυριον συ γαρ 
ειπασ τω πληθει των αρµατων εγω ανεβην εισ υψοσ ορεων και εισ τα εσχατα του λιβανου και εκοψα το υψοσ 
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τησ κεδρου αυτου και το καλλοσ τησ κυπαρισσου και εισηλθον εισ υψοσ µερουσ του δρυµου25και εθηκα 
γεφυραν και ηρηµωσα υδατα και πασαν συναγωγην υδατοσ26ου ταυτα ηκουσασ παλαι α εγω εποιησα εξ 
αρχαιων ηµερων συνεταξα νυν δε επεδειξα εξερηµωσαι εθνη εν οχυροισ και ενοικουντασ εν πολεσιν 
οχυραισ27ανηκα τασ χειρασ και εξηρανθησαν και εγενοντο ωσ χορτοσ ξηροσ επι δωµατων και ωσ 
αγρωστισ28νυν δε την αναπαυσιν σου και την εξοδον σου και την εισοδον σου εγω επισταµαι29ο δε θυµοσ σου 
ον εθυµωθησ και η πικρια σου ανεβη προσ µε και εµβαλω φιµον εισ την ρινα σου και χαλινον εισ τα χειλη 
σου και αποστρεψω σε τη οδω η ηλθεσ εν αυτη30τουτο δε σοι το σηµειον φαγε τουτον τον ενιαυτον α 
εσπαρκασ τω δε ενιαυτω τω δευτερω το καταλειµµα τω δε τριτω σπειραντεσ αµησατε και φυτευσατε 
αµπελωνασ και φαγεσθε τον καρπον αυτων31και εσονται οι καταλελειµµενοι εν τη ιουδαια φυησουσιν ριζαν 
κατω και ποιησουσιν σπερµα ανω32οτι εξ ιερουσαληµ εξελευσονται οι καταλελειµµενοι και οι σωζοµενοι εξ 
ορουσ σιων ο ζηλοσ κυριου σαβαωθ ποιησει ταυτα33δια τουτο ουτωσ λεγει κυριοσ επι βασιλεα ασσυριων ου 
µη εισελθη εισ την πολιν ταυτην ουδε µη βαλη επ′ αυτην βελοσ ουδε µη επιβαλη επ′ αυτην θυρεον ουδε µη 
κυκλωση επ′ αυτην χαρακα34αλλα τη οδω η ηλθεν εν αυτη αποστραφησεται ταδε λεγει κυριοσ35υπερασπιω 
υπερ τησ πολεωσ ταυτησ του σωσαι αυτην δι′ εµε και δια δαυιδ τον παιδα µου36και εξηλθεν αγγελοσ κυριου 
και ανειλεν εκ τησ παρεµβολησ των ασσυριων εκατον ογδοηκοντα πεντε χιλιαδασ και εξανασταντεσ το πρωι 
ευρον παντα τα σωµατα νεκρα37και αποστραφεισ απηλθεν βασιλευσ ασσυριων και ωκησεν εν νινευη38και εν 
τω αυτον προσκυνειν εν τω οικω νασαραχ τον παταχρον αυτου αδραµελεχ και σαρασαρ οι υιοι αυτου 
επαταξαν αυτον µαχαιραισ αυτοι δε διεσωθησαν εισ αρµενιαν και εβασιλευσεν ασορδαν ο υιοσ αυτου αντ′ 
αυτου 

Chapter 38
1εγενετο δε εν τω καιρω εκεινω εµαλακισθη εζεκιασ εωσ θανατου και ηλθεν προσ αυτον ησαιασ υιοσ αµωσ ο 
προφητησ και ειπεν προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ ταξαι περι του οικου σου αποθνησκεισ γαρ συ και ου 
ζηση2και απεστρεψεν εζεκιασ το προσωπον αυτου προσ τον τοιχον και προσηυξατο προσ κυριον3λεγων 
µνησθητι κυριε ωσ επορευθην ενωπιον σου µετα αληθειασ εν καρδια αληθινη και τα αρεστα ενωπιον σου 
εποιησα και εκλαυσεν εζεκιασ κλαυθµω µεγαλω4και εγενετο λογοσ κυριου προσ ησαιαν λεγων5πορευθητι και 
ειπον εζεκια ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ δαυιδ του πατροσ σου ηκουσα τησ φωνησ τησ προσευχησ σου και ειδον 
τα δακρυα σου ιδου προστιθηµι προσ τον χρονον σου ετη δεκα πεντε6και εκ χειροσ βασιλεωσ ασσυριων σωσω 
σε και υπερ τησ πολεωσ ταυτησ υπερασπιω7τουτο δε σοι το σηµειον παρα κυριου οτι ο θεοσ ποιησει το ρηµα 
τουτο8την σκιαν των αναβαθµων ουσ κατεβη ο ηλιοσ τουσ δεκα αναβαθµουσ του οικου του πατροσ σου 
αποστρεψω τον ηλιον τουσ δεκα αναβαθµουσ και ανεβη ο ηλιοσ τουσ δεκα αναβαθµουσ ουσ κατεβη η 
σκια9προσευχη εζεκιου βασιλεωσ τησ ιουδαιασ ηνικα εµαλακισθη και ανεστη εκ τησ µαλακιασ αυτου10εγω 
ειπα εν τω υψει των ηµερων µου εν πυλαισ αδου καταλειψω τα ετη τα επιλοιπα11ειπα ουκετι µη ιδω το 
σωτηριον του θεου επι τησ γησ ουκετι µη ιδω ανθρωπον12εκ τησ συγγενειασ µου κατελιπον το λοιπον τησ 
ζωησ µου εξηλθεν και απηλθεν απ′ εµου ωσπερ ο καταλυων σκηνην πηξασ το πνευµα µου παρ′ εµοι εγενετο 
ωσ ιστοσ εριθου εγγιζουσησ εκτεµειν εν τη ηµερα εκεινη παρεδοθην13εωσ πρωι ωσ λεοντι ουτωσ τα οστα µου 
συνετριψεν απο γαρ τησ ηµερασ εωσ τησ νυκτοσ παρεδοθην14ωσ χελιδων ουτωσ φωνησω και ωσ περιστερα 
ουτωσ µελετησω εξελιπον γαρ µου οι οφθαλµοι του βλεπειν εισ το υψοσ του ουρανου προσ τον κυριον οσ 
εξειλατο µε15και αφειλατο µου την οδυνην τησ ψυχησ16κυριε περι αυτησ γαρ ανηγγελη σοι και εξηγειρασ µου 
την πνοην και παρακληθεισ εζησα17ειλου γαρ µου την ψυχην ινα µη αποληται και απερριψασ οπισω µου 
πασασ τασ αµαρτιασ µου18ου γαρ οι εν αδου αινεσουσιν σε ουδε οι αποθανοντεσ ευλογησουσιν σε ουδε 
ελπιουσιν οι εν αδου την ελεηµοσυνην σου19οι ζωντωσ ευλογησουσιν σε ον τροπον καγω απο γαρ τησ 
σηµερον παιδια ποιησω α αναγγελουσιν την δικαιοσυνην σου20κυριε τησ σωτηριασ µου και ου παυσοµαι 
ευλογων σε µετα ψαλτηριου πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ µου κατεναντι του οικου του θεου21και ειπεν 
ησαιασ προσ εζεκιαν λαβε παλαθην εκ συκων και τριψον και καταπλασαι και υγιησ εση22και ειπεν εζεκιασ 
τουτο το σηµειον οτι αναβησοµαι εισ τον οικον κυριου του θεου 

Chapter 39
1εν τω καιρω εκεινω απεστειλεν µαρωδαχ υιοσ του λααδαν ο βασιλευσ τησ βαβυλωνιασ επιστολασ και 
πρεσβεισ και δωρα εζεκια ηκουσεν γαρ οτι εµαλακισθη εωσ θανατου και ανεστη2και εχαρη επ′ αυτοισ 
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εζεκιασ χαραν µεγαλην και εδειξεν αυτοισ τον οικον του νεχωθα και τησ στακτησ και των θυµιαµατων και 
του µυρου και του αργυριου και του χρυσιου και παντασ τουσ οικουσ των σκευων τησ γαζησ και παντα οσα 
ην εν τοισ θησαυροισ αυτου και ουκ ην ουθεν ο ουκ εδειξεν εζεκιασ εν τω οικω αυτου3και ηλθεν ησαιασ ο 
προφητησ προσ τον βασιλεα εζεκιαν και ειπεν προσ αυτον τι λεγουσιν οι ανθρωποι ουτοι και ποθεν ηκασιν 
προσ σε και ειπεν εζεκιασ εκ γησ πορρωθεν ηκασιν προσ µε εκ βαβυλωνοσ4και ειπεν ησαιασ τι ειδοσαν εν τω 
οικω σου και ειπεν εζεκιασ παντα τα εν τω οικω µου ειδοσαν και ουκ εστιν εν τω οικω µου ο ουκ ειδοσαν 
αλλα και τα εν τοισ θησαυροισ µου5και ειπεν αυτω ησαιασ ακουσον τον λογον κυριου σαβαωθ6ιδου ηµεραι 
ερχονται λεγει κυριοσ και ληµψονται παντα τα εν τω οικω σου και οσα συνηγαγον οι πατερεσ σου εωσ τησ 
ηµερασ ταυτησ εισ βαβυλωνα ηξει και ουδεν ου µη καταλιπωσιν ειπεν δε ο θεοσ7οτι και απο των τεκνων σου 
ων εγεννησασ ληµψονται και ποιησουσιν σπαδοντασ εν τω οικω του βασιλεωσ των βαβυλωνιων8και ειπεν 
εζεκιασ προσ ησαιαν αγαθοσ ο λογοσ κυριου ον ελαλησεν γενεσθω δη ειρηνη και δικαιοσυνη εν ταισ ηµεραισ 
µου . 

Chapter 40
1παρακαλειτε παρακαλειτε τον λαον µου λεγει ο θεοσ2ιερεισ λαλησατε εισ την καρδιαν ιερουσαληµ 
παρακαλεσατε αυτην οτι επλησθη η ταπεινωσισ αυτησ λελυται αυτησ η αµαρτια οτι εδεξατο εκ χειροσ 
κυριου διπλα τα αµαρτηµατα αυτησ3φωνη βοωντοσ εν τη ερηµω ετοιµασατε την οδον κυριου ευθειασ ποιειτε 
τασ τριβουσ του θεου ηµων4πασα φαραγξ πληρωθησεται και παν οροσ και βουνοσ ταπεινωθησεται και εσται 
παντα τα σκολια εισ ευθειαν και η τραχεια εισ πεδια5και οφθησεται η δοξα κυριου και οψεται πασα σαρξ το 
σωτηριον του θεου οτι κυριοσ ελαλησεν6φωνη λεγοντοσ βοησον και ειπα τι βοησω πασα σαρξ χορτοσ και 
πασα δοξα ανθρωπου ωσ ανθοσ χορτου7εξηρανθη ο χορτοσ και το ανθοσ εξεπεσεν8το δε ρηµα του θεου ηµων 
µενει εισ τον αιωνα9επ′ οροσ υψηλον αναβηθι ο ευαγγελιζοµενοσ σιων υψωσον τη ισχυι την φωνην σου ο 
ευαγγελιζοµενοσ ιερουσαληµ υψωσατε µη φοβεισθε ειπον ταισ πολεσιν ιουδα ιδου ο θεοσ υµων10ιδου κυριοσ 
µετα ισχυοσ ερχεται και ο βραχιων µετα κυριειασ ιδου ο µισθοσ αυτου µετ′ αυτου και το εργον εναντιον 
αυτου11ωσ ποιµην ποιµανει το ποιµνιον αυτου και τω βραχιονι αυτου συναξει αρνασ και εν γαστρι εχουσασ 
παρακαλεσει12τισ εµετρησεν τη χειρι το υδωρ και τον ουρανον σπιθαµη και πασαν την γην δρακι τισ εστησεν 
τα ορη σταθµω και τασ ναπασ ζυγω13τισ εγνω νουν κυριου και τισ αυτου συµβουλοσ εγενετο οσ συµβιβα 
αυτον14η προσ τινα συνεβουλευσατο και συνεβιβασεν αυτον η τισ εδειξεν αυτω κρισιν η οδον συνεσεωσ τισ 
εδειξεν αυτω15ει παντα τα εθνη ωσ σταγων απο καδου και ωσ ροπη ζυγου ελογισθησαν και ωσ σιελοσ 
λογισθησονται16ο δε λιβανοσ ουχ ικανοσ εισ καυσιν και παντα τα τετραποδα ουχ ικανα εισ 
ολοκαρπωσιν17και παντα τα εθνη ωσ ουδεν εισι και εισ ουθεν ελογισθησαν18τινι ωµοιωσατε κυριον και τινι 
οµοιωµατι ωµοιωσατε αυτον19µη εικονα εποιησεν τεκτων η χρυσοχοοσ χωνευσασ χρυσιον περιεχρυσωσεν 
αυτον οµοιωµα κατεσκευασεν αυτον20ξυλον γαρ ασηπτον εκλεγεται τεκτων και σοφωσ ζητει πωσ στησει 
αυτου εικονα και ινα µη σαλευηται21ου γνωσεσθε ουκ ακουσεσθε ουκ ανηγγελη εξ αρχησ υµιν ουκ εγνωτε τα 
θεµελια τησ γησ22ο κατεχων τον γυρον τησ γησ και οι ενοικουντεσ εν αυτη ωσ ακριδεσ ο στησασ ωσ καµαραν 
τον ουρανον και διατεινασ ωσ σκηνην κατοικειν23ο διδουσ αρχοντασ εισ ουδεν αρχειν την δε γην ωσ ουδεν 
εποιησεν24ου γαρ µη σπειρωσιν ουδε µη φυτευσωσιν ουδε µη ριζωθη εισ την γην η ριζα αυτων επνευσεν επ′ 
αυτουσ και εξηρανθησαν και καταιγισ ωσ φρυγανα αναληµψεται αυτουσ25νυν ουν τινι µε ωµοιωσατε και 
υψωθησοµαι ειπεν ο αγιοσ26αναβλεψατε εισ υψοσ τουσ οφθαλµουσ υµων και ιδετε τισ κατεδειξεν παντα 
ταυτα ο εκφερων κατα αριθµον τον κοσµον αυτου παντασ επ′ ονοµατι καλεσει απο πολλησ δοξησ και εν 
κρατει ισχυοσ ουδεν σε ελαθεν27µη γαρ ειπησ ιακωβ και τι ελαλησασ ισραηλ απεκρυβη η οδοσ µου απο του 
θεου και ο θεοσ µου την κρισιν αφειλεν και απεστη28και νυν ουκ εγνωσ ει µη ηκουσασ θεοσ αιωνιοσ ο θεοσ ο 
κατασκευασασ τα ακρα τησ γησ ου πεινασει ουδε κοπιασει ουδε εστιν εξευρεσισ τησ φρονησεωσ 
αυτου29διδουσ τοισ πεινωσιν ισχυν και τοισ µη οδυνωµενοισ λυπην30πεινασουσιν γαρ νεωτεροι και 
κοπιασουσιν νεανισκοι και εκλεκτοι ανισχυεσ εσονται31οι δε υποµενοντεσ τον θεον αλλαξουσιν ισχυν 
πτεροφυησουσιν ωσ αετοι δραµουνται και ου κοπιασουσιν βαδιουνται και ου πεινασουσιν 

Chapter 41
1εγκαινιζεσθε προσ µε νησοι οι γαρ αρχοντεσ αλλαξουσιν ισχυν εγγισατωσαν και λαλησατωσαν αµα τοτε 
κρισιν αναγγειλατωσαν2τισ εξηγειρεν απο ανατολων δικαιοσυνην εκαλεσεν αυτην κατα ποδασ αυτου και 
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πορευσεται δωσει εναντιον εθνων και βασιλεισ εκστησει και δωσει εισ γην τασ µαχαιρασ αυτων και ωσ 
φρυγανα εξωσµενα τα τοξα αυτων3και διωξεται αυτουσ και διελευσεται εν ειρηνη η οδοσ των ποδων 
αυτου4τισ ενηργησεν και εποιησεν ταυτα εκαλεσεν αυτην ο καλων αυτην απο γενεων αρχησ εγω θεοσ πρωτοσ 
και εισ τα επερχοµενα εγω ειµι5ειδοσαν εθνη και εφοβηθησαν τα ακρα τησ γησ ηγγισαν και ηλθοσαν 
αµα6κρινων εκαστοσ τω πλησιον και τω αδελφω βοηθησαι και ερει7ισχυσεν ανηρ τεκτων και χαλκευσ τυπτων 
σφυρη αµα ελαυνων ποτε µεν ερει συµβληµα καλον εστιν ισχυρωσαν αυτα εν ηλοισ θησουσιν αυτα και ου 
κινηθησονται8συ δε ισραηλ παισ µου ιακωβ ον εξελεξαµην σπερµα αβρααµ ον ηγαπησα9ου αντελαβοµην απ′ 
ακρων τησ γησ και εκ των σκοπιων αυτησ εκαλεσα σε και ειπα σοι παισ µου ει εξελεξαµην σε και ουκ 
εγκατελιπον σε10µη φοβου µετα σου γαρ ειµι µη πλανω εγω γαρ ειµι ο θεοσ σου ο ενισχυσασ σε και εβοηθησα 
σοι και ησφαλισαµην σε τη δεξια τη δικαια µου11ιδου αισχυνθησονται και εντραπησονται παντεσ οι 
αντικειµενοι σοι εσονται γαρ ωσ ουκ οντεσ και απολουνται παντεσ οι αντιδικοι σου12ζητησεισ αυτουσ και ου 
µη ευρησ τουσ ανθρωπουσ οι παροινησουσιν εισ σε εσονται γαρ ωσ ουκ οντεσ και ουκ εσονται οι 
αντιπολεµουντεσ σε13οτι εγω ο θεοσ σου ο κρατων τησ δεξιασ σου ο λεγων σοι µη φοβου14ιακωβ ολιγοστοσ 
ισραηλ εγω εβοηθησα σοι λεγει ο θεοσ ο λυτρουµενοσ σε ισραηλ15ιδου εποιησα σε ωσ τροχουσ αµαξησ 
αλοωντασ καινουσ πριστηροειδεισ και αλοησεισ ορη και λεπτυνεισ βουνουσ και ωσ χνουν θησεισ16και 
λικµησεισ και ανεµοσ ληµψεται αυτουσ και καταιγισ διασπερει αυτουσ συ δε ευφρανθηση εν τοισ αγιοισ 
ισραηλ και αγαλλιασονται17οι πτωχοι και οι ενδεεισ ζητησουσιν γαρ υδωρ και ουκ εσται η γλωσσα αυτων 
απο τησ διψησ εξηρανθη εγω κυριοσ ο θεοσ εγω επακουσοµαι ο θεοσ ισραηλ και ουκ εγκαταλειψω 
αυτουσ18αλλα ανοιξω επι των ορεων ποταµουσ και εν µεσω πεδιων πηγασ ποιησω την ερηµον εισ ελη και την 
διψωσαν γην εν υδραγωγοισ19θησω εισ την ανυδρον γην κεδρον και πυξον και µυρσινην και κυπαρισσον και 
λευκην20ινα ιδωσιν και γνωσιν και εννοηθωσιν και επιστωνται αµα οτι χειρ κυριου εποιησεν ταυτα παντα και 
ο αγιοσ του ισραηλ κατεδειξεν21εγγιζει η κρισισ υµων λεγει κυριοσ ο θεοσ ηγγισαν αι βουλαι υµων λεγει ο 
βασιλευσ ιακωβ22εγγισατωσαν και αναγγειλατωσαν υµιν α συµβησεται η τα προτερα τινα ην ειπατε και 
επιστησοµεν τον νουν και γνωσοµεθα τι τα εσχατα και τα επερχοµενα ειπατε ηµιν23αναγγειλατε ηµιν τα 
επερχοµενα επ′ εσχατου και γνωσοµεθα οτι θεοι εστε ευ ποιησατε και κακωσατε και θαυµασοµεθα και 
οψοµεθα αµα24οτι ποθεν εστε υµεισ και ποθεν η εργασια υµων εκ γησ βδελυγµα εξελεξαντο υµασ25εγω δε 
ηγειρα τον απο βορρα και τον αφ′ ηλιου ανατολων κληθησονται τω ονοµατι µου ερχεσθωσαν αρχοντεσ και 
ωσ πηλοσ κεραµεωσ και ωσ κεραµευσ καταπατων τον πηλον ουτωσ καταπατηθησεσθε26τισ γαρ αναγγελει τα 
εξ αρχησ ινα γνωµεν και τα εµπροσθεν και ερουµεν οτι αληθη εστιν ουκ εστιν ο προλεγων ουδε ο ακουων 
υµων τουσ λογουσ27αρχην σιων δωσω και ιερουσαληµ παρακαλεσω εισ οδον28απο γαρ των εθνων ιδου ουδεισ 
και απο των ειδωλων αυτων ουκ ην ο αναγγελλων και εαν ερωτησω αυτουσ ποθεν εστε ου µη αποκριθωσιν 
µοι29εισιν γαρ οι ποιουντεσ υµασ και µατην οι πλανωντεσ υµασ 

Chapter 42
1ιακωβ ο παισ µου αντιληµψοµαι αυτου ισραηλ ο εκλεκτοσ µου προσεδεξατο αυτον η ψυχη µου εδωκα το 
πνευµα µου επ′ αυτον κρισιν τοισ εθνεσιν εξοισει2ου κεκραξεται ουδε ανησει ουδε ακουσθησεται εξω η φωνη 
αυτου3καλαµον τεθλασµενον ου συντριψει και λινον καπνιζοµενον ου σβεσει αλλα εισ αληθειαν εξοισει 
κρισιν4αναλαµψει και ου θραυσθησεται εωσ αν θη επι τησ γησ κρισιν και επι τω ονοµατι αυτου εθνη 
ελπιουσιν5ουτωσ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο ποιησασ τον ουρανον και πηξασ αυτον ο στερεωσασ την γην και τα εν 
αυτη και διδουσ πνοην τω λαω τω επ′ αυτησ και πνευµα τοισ πατουσιν αυτην6εγω κυριοσ ο θεοσ εκαλεσα σε 
εν δικαιοσυνη και κρατησω τησ χειροσ σου και ενισχυσω σε και εδωκα σε εισ διαθηκην γενουσ εισ φωσ 
εθνων7ανοιξαι οφθαλµουσ τυφλων εξαγαγειν εκ δεσµων δεδεµενουσ και εξ οικου φυλακησ καθηµενουσ εν 
σκοτει8εγω κυριοσ ο θεοσ τουτο µου εστιν το ονοµα την δοξαν µου ετερω ου δωσω ουδε τασ αρετασ µου τοισ 
γλυπτοισ9τα απ′ αρχησ ιδου ηκασιν και καινα α εγω αναγγελω και προ του ανατειλαι εδηλωθη 
υµιν10υµνησατε τω κυριω υµνον καινον η αρχη αυτου δοξαζετε το ονοµα αυτου απ′ ακρου τησ γησ οι 
καταβαινοντεσ εισ την θαλασσαν και πλεοντεσ αυτην αι νησοι και οι κατοικουντεσ αυτασ11ευφρανθητι 
ερηµοσ και αι κωµαι αυτησ επαυλεισ και οι κατοικουντεσ κηδαρ ευφρανθησονται οι κατοικουντεσ πετραν 
απ′ ακρων των ορεων βοησουσιν12δωσουσιν τω θεω δοξαν τασ αρετασ αυτου εν ταισ νησοισ 
αναγγελουσιν13κυριοσ ο θεοσ των δυναµεων εξελευσεται και συντριψει πολεµον επεγερει ζηλον και βοησεται 
επι τουσ εχθρουσ αυτου µετα ισχυοσ14εσιωπησα µη και αει σιωπησοµαι και ανεξοµαι εκαρτερησα ωσ η 
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τικτουσα εκστησω και ξηρανω αµα15και θησω ποταµουσ εισ νησουσ και ελη ξηρανω16και αξω τυφλουσ εν 
οδω η ουκ εγνωσαν και τριβουσ ουσ ουκ ηδεισαν πατησαι ποιησω αυτουσ ποιησω αυτοισ το σκοτοσ εισ φωσ 
και τα σκολια εισ ευθειαν ταυτα τα ρηµατα ποιησω και ουκ εγκαταλειψω αυτουσ17αυτοι δε απεστραφησαν 
εισ τα οπισω αισχυνθητε αισχυνην οι πεποιθοτεσ επι τοισ γλυπτοισ οι λεγοντεσ τοισ χωνευτοισ υµεισ εστε 
θεοι ηµων18οι κωφοι ακουσατε και οι τυφλοι αναβλεψατε ιδειν19και τισ τυφλοσ αλλ′ η οι παιδεσ µου και 
κωφοι αλλ′ η οι κυριευοντεσ αυτων και ετυφλωθησαν οι δουλοι του θεου20ειδετε πλεονακισ και ουκ 
εφυλαξασθε ηνοιγµενα τα ωτα και ουκ ηκουσατε21κυριοσ ο θεοσ εβουλετο ινα δικαιωθη και µεγαλυνη 
αινεσιν και ειδον22και εγενετο ο λαοσ πεπρονοµευµενοσ και διηρπασµενοσ η γαρ παγισ εν τοισ ταµιειοισ 
πανταχου και εν οικοισ αµα οπου εκρυψαν αυτουσ εγενοντο εισ προνοµην και ουκ ην ο εξαιρουµενοσ 
αρπαγµα και ουκ ην ο λεγων αποδοσ23τισ εν υµιν οσ ενωτιειται ταυτα εισακουσεται εισ τα επερχοµενα24τισ 
εδωκεν εισ διαρπαγην ιακωβ και ισραηλ τοισ προνοµευουσιν αυτον ουχι ο θεοσ ω ηµαρτοσαν αυτω και ουκ 
εβουλοντο εν ταισ οδοισ αυτου πορευεσθαι ουδε ακουειν του νοµου αυτου25και επηγαγεν επ′ αυτουσ οργην 
θυµου αυτου και κατισχυσεν αυτουσ πολεµοσ και οι συµφλεγοντεσ αυτουσ κυκλω και ουκ εγνωσαν εκαστοσ 
αυτων ουδε εθεντο επι ψυχην 

Chapter 43
1και νυν ουτωσ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο ποιησασ σε ιακωβ ο πλασασ σε ισραηλ µη φοβου οτι ελυτρωσαµην σε 
εκαλεσα σε το ονοµα σου εµοσ ει συ2και εαν διαβαινησ δι′ υδατοσ µετα σου ειµι και ποταµοι ου 
συγκλυσουσιν σε και εαν διελθησ δια πυροσ ου µη κατακαυθησ φλοξ ου κατακαυσει σε3οτι εγω κυριοσ ο 
θεοσ σου ο αγιοσ ισραηλ ο σωζων σε εποιησα σου αλλαγµα αιγυπτον και αιθιοπιαν και σοηνην υπερ σου4αφ′ 
ου εντιµοσ εγενου εναντιον µου εδοξασθησ καγω σε ηγαπησα και δωσω ανθρωπουσ πολλουσ υπερ σου και 
αρχοντασ υπερ τησ κεφαλησ σου5µη φοβου οτι µετα σου ειµι απο ανατολων αξω το σπερµα σου και απο 
δυσµων συναξω σε6ερω τω βορρα αγε και τω λιβι µη κωλυε αγε τουσ υιουσ µου απο γησ πορρωθεν και τασ 
θυγατερασ µου απ′ ακρων τησ γησ7παντασ οσοι επικεκληνται τω ονοµατι µου εν γαρ τη δοξη µου 
κατεσκευασα αυτον και επλασα και εποιησα αυτον8και εξηγαγον λαον τυφλον και οφθαλµοι εισιν ωσαυτωσ 
τυφλοι και κωφοι τα ωτα εχοντεσ9παντα τα εθνη συνηχθησαν αµα και συναχθησονται αρχοντεσ εξ αυτων τισ 
αναγγελει ταυτα η τα εξ αρχησ τισ αναγγελει υµιν αγαγετωσαν τουσ µαρτυρασ αυτων και δικαιωθητωσαν και 
ειπατωσαν αληθη10γενεσθε µοι µαρτυρεσ καγω µαρτυσ λεγει κυριοσ ο θεοσ και ο παισ ον εξελεξαµην ινα 
γνωτε και πιστευσητε και συνητε οτι εγω ειµι εµπροσθεν µου ουκ εγενετο αλλοσ θεοσ και µετ′ εµε ουκ 
εσται11εγω ο θεοσ και ουκ εστιν παρεξ εµου σωζων12ανηγγειλα και εσωσα ωνειδισα και ουκ ην εν υµιν 
αλλοτριοσ υµεισ εµοι µαρτυρεσ καγω µαρτυσ λεγει κυριοσ ο θεοσ13ετι απ′ αρχησ και ουκ εστιν ο εκ των 
χειρων µου εξαιρουµενοσ ποιησω και τισ αποστρεψει αυτο14ουτωσ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο λυτρουµενοσ υµασ 
ο αγιοσ ισραηλ ενεκεν υµων αποστελω εισ βαβυλωνα και επεγερω παντασ φευγοντασ και χαλδαιοι εν πλοιοισ 
δεθησονται15εγω κυριοσ ο θεοσ ο αγιοσ υµων ο καταδειξασ ισραηλ βασιλεα υµων16ουτωσ λεγει κυριοσ ο 
διδουσ οδον εν θαλασση και εν υδατι ισχυρω τριβον17ο εξαγαγων αρµατα και ιππον και οχλον ισχυρον αλλα 
εκοιµηθησαν και ουκ αναστησονται εσβεσθησαν ωσ λινον εσβεσµενον18µη µνηµονευετε τα πρωτα και τα 
αρχαια µη συλλογιζεσθε19ιδου ποιω καινα α νυν ανατελει και γνωσεσθε αυτα και ποιησω εν τη ερηµω οδον 
και εν τη ανυδρω ποταµουσ20ευλογησει µε τα θηρια του αγρου σειρηνεσ και θυγατερεσ στρουθων οτι εδωκα 
εν τη ερηµω υδωρ και ποταµουσ εν τη ανυδρω ποτισαι το γενοσ µου το εκλεκτον21λαον µου ον 
περιεποιησαµην τασ αρετασ µου διηγεισθαι22ου νυν εκαλεσα σε ιακωβ ουδε κοπιασαι σε εποιησα 
ισραηλ23ουκ εµοι προβατα τησ ολοκαρπωσεωσ σου ουδε εν ταισ θυσιαισ σου εδοξασασ µε ουδε εγκοπον 
εποιησα σε εν λιβανω24ουδε εκτησω µοι αργυριου θυµιαµα ουδε το στεαρ των θυσιων σου επεθυµησα αλλα εν 
ταισ αµαρτιαισ σου και εν ταισ αδικιαισ σου προεστην σου25εγω ειµι εγω ειµι ο εξαλειφων τασ ανοµιασ σου 
και ου µη µνησθησοµαι26συ δε µνησθητι και κριθωµεν λεγε συ τασ ανοµιασ σου πρωτοσ ινα δικαιωθησ27οι 
πατερεσ υµων πρωτοι και οι αρχοντεσ αυτων ηνοµησαν εισ εµε28και εµιαναν οι αρχοντεσ τα αγια µου και 
εδωκα απολεσαι ιακωβ και ισραηλ εισ ονειδισµον 

Chapter 44
1νυν δε ακουσον παισ µου ιακωβ και ισραηλ ον εξελεξαµην2ουτωσ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο ποιησασ σε και ο 
πλασασ σε εκ κοιλιασ ετι βοηθηθηση µη φοβου παισ µου ιακωβ και ο ηγαπηµενοσ ισραηλ ον εξελεξαµην3οτι 

http://spindleworks.com/septuagint/Isaiah.htm (24 of 37) [23/08/2004 04:55:17 p.m.]



Isaiah - Septuagint

εγω δωσω υδωρ εν διψει τοισ πορευοµενοισ εν ανυδρω επιθησω το πνευµα µου επι το σπερµα σου και τασ 
ευλογιασ µου επι τα τεκνα σου4και ανατελουσιν ωσει χορτοσ ανα µεσον υδατοσ και ωσ ιτεα επι παραρρεον 
υδωρ5ουτοσ ερει του θεου ειµι και ουτοσ βοησεται επι τω ονοµατι ιακωβ και ετεροσ επιγραψει του θεου ειµι 
επι τω ονοµατι ισραηλ6ουτωσ λεγει ο θεοσ ο βασιλευσ του ισραηλ ο ρυσαµενοσ αυτον θεοσ σαβαωθ εγω 
πρωτοσ και εγω µετα ταυτα πλην εµου ουκ εστιν θεοσ7τισ ωσπερ εγω στητω καλεσατω και ετοιµασατω µοι αφ′ 
ου εποιησα ανθρωπον εισ τον αιωνα και τα επερχοµενα προ του ελθειν αναγγειλατωσαν υµιν8µη 
παρακαλυπτεσθε ουκ απ′ αρχησ ηνωτισασθε και απηγγειλα υµιν µαρτυρεσ υµεισ εστε ει εστιν θεοσ πλην εµου 
και ουκ ησαν τοτε9οι πλασσοντεσ και γλυφοντεσ παντεσ µαταιοι οι ποιουντεσ τα καταθυµια αυτων α ουκ 
ωφελησει αυτουσ αλλα αισχυνθησονται10παντεσ οι πλασσοντεσ θεον και γλυφοντεσ ανωφελη11και παντεσ 
οθεν εγενοντο εξηρανθησαν και κωφοι απο ανθρωπων συναχθητωσαν παντεσ και στητωσαν αµα 
εντραπητωσαν και αισχυνθητωσαν αµα12οτι ωξυνεν τεκτων σιδηρον σκεπαρνω ειργασατο αυτο και εν 
τερετρω ετρησεν αυτο ειργασατο αυτο εν τω βραχιονι τησ ισχυοσ αυτου και πεινασει και ασθενησει και ου 
µη πιη υδωρ εκλεξαµενοσ13τεκτων ξυλον εστησεν αυτο εν µετρω και εν κολλη ερρυθµισεν αυτο εποιησεν 
αυτο ωσ µορφην ανδροσ και ωσ ωραιοτητα ανθρωπου στησαι αυτο εν οικω14ο εκοψεν ξυλον εκ του δρυµου ο 
εφυτευσεν κυριοσ και υετοσ εµηκυνεν15ινα η ανθρωποισ εισ καυσιν και λαβων απ′ αυτου εθερµανθη και 
καυσαντεσ επεψαν αρτουσ επ′ αυτων το δε λοιπον ειργασαντο εισ θεουσ και προσκυνουσιν αυτουσ16ου το 
ηµισυ αυτου κατεκαυσαν εν πυρι και καυσαντεσ επεψαν αρτουσ επ′ αυτων και επ′ αυτου κρεασ οπτησασ 
εφαγεν και ενεπλησθη και θερµανθεισ ειπεν ηδυ µοι οτι εθερµανθην και ειδον πυρ17το δε λοιπον εποιησεν εισ 
θεον γλυπτον και προσκυνει αυτω και προσευχεται λεγων εξελου µε οτι θεοσ µου ει συ18ουκ εγνωσαν 
φρονησαι οτι απηµαυρωθησαν του βλεπειν τοισ οφθαλµοισ αυτων και του νοησαι τη καρδια αυτων19και ουκ 
ελογισατο τη καρδια αυτου ουδε ανελογισατο εν τη ψυχη αυτου ουδε εγνω τη φρονησει οτι το ηµισυ αυτου 
κατεκαυσεν εν πυρι και επεψεν επι των ανθρακων αυτου αρτουσ και οπτησασ κρεασ εφαγεν και το λοιπον 
αυτου εισ βδελυγµα εποιησεν και προσκυνουσιν αυτω20γνωτε οτι σποδοσ η καρδια αυτων και πλανωνται και 
ουδεισ δυναται εξελεσθαι την ψυχην αυτου ιδετε ουκ ερειτε οτι ψευδοσ εν τη δεξια µου21µνησθητι ταυτα 
ιακωβ και ισραηλ οτι παισ µου ει συ επλασα σε παιδα µου και συ ισραηλ µη επιλανθανου µου22ιδου γαρ 
απηλειψα ωσ νεφελην τασ ανοµιασ σου και ωσ γνοφον τασ αµαρτιασ σου επιστραφητι προσ µε και 
λυτρωσοµαι σε23ευφρανθητε ουρανοι οτι ηλεησεν ο θεοσ τον ισραηλ σαλπισατε θεµελια τησ γησ βοησατε ορη 
ευφροσυνην οι βουνοι και παντα τα ξυλα τα εν αυτοισ οτι ελυτρωσατο ο θεοσ τον ιακωβ και ισραηλ 
δοξασθησεται24ουτωσ λεγει κυριοσ ο λυτρουµενοσ σε και ο πλασσων σε εκ κοιλιασ εγω κυριοσ ο συντελων 
παντα εξετεινα τον ουρανον µονοσ και εστερεωσα την γην τισ ετεροσ25διασκεδασει σηµεια εγγαστριµυθων 
και µαντειασ απο καρδιασ αποστρεφων φρονιµουσ εισ τα οπισω και την βουλην αυτων µωρευων26και ιστων 
ρηµατα παιδοσ αυτου και την βουλην των αγγελων αυτου αληθευων ο λεγων ιερουσαληµ κατοικηθηση και 
ταισ πολεσιν τησ ιουδαιασ οικοδοµηθησεσθε και τα ερηµα αυτησ ανατελει27ο λεγων τη αβυσσω ερηµωθηση 
και τουσ ποταµουσ σου ξηρανω28ο λεγων κυρω φρονειν και παντα τα θεληµατα µου ποιησει ο λεγων 
ιερουσαληµ οικοδοµηθηση και τον οικον τον αγιον µου θεµελιωσω 

Chapter 45
1ουτωσ λεγει κυριοσ ο θεοσ τω χριστω µου κυρω ου εκρατησα τησ δεξιασ επακουσαι εµπροσθεν αυτου εθνη 
και ισχυν βασιλεων διαρρηξω ανοιξω εµπροσθεν αυτου θυρασ και πολεισ ου συγκλεισθησονται2εγω 
εµπροσθεν σου πορευσοµαι και ορη οµαλιω θυρασ χαλκασ συντριψω και µοχλουσ σιδηρουσ συγκλασω3και 
δωσω σοι θησαυρουσ σκοτεινουσ αποκρυφουσ αορατουσ ανοιξω σοι ινα γνωσ οτι εγω κυριοσ ο θεοσ ο καλων 
το ονοµα σου θεοσ ισραηλ4ενεκεν ιακωβ του παιδοσ µου και ισραηλ του εκλεκτου µου εγω καλεσω σε τω 
ονοµατι σου και προσδεξοµαι σε συ δε ουκ εγνωσ µε5οτι εγω κυριοσ ο θεοσ και ουκ εστιν ετι πλην εµου θεοσ 
και ουκ ηδεισ µε6ινα γνωσιν οι απο ανατολων ηλιου και οι απο δυσµων οτι ουκ εστιν πλην εµου εγω κυριοσ ο 
θεοσ και ουκ εστιν ετι7εγω ο κατασκευασασ φωσ και ποιησασ σκοτοσ ο ποιων ειρηνην και κτιζων κακα εγω 
κυριοσ ο θεοσ ο ποιων ταυτα παντα8ευφρανθητω ο ουρανοσ ανωθεν και αι νεφελαι ρανατωσαν δικαιοσυνην 
ανατειλατω η γη ελεοσ και δικαιοσυνην ανατειλατω αµα εγω ειµι κυριοσ ο κτισασ σε9ποιον βελτιον 
κατεσκευασα ωσ πηλον κεραµεωσ µη ο αροτριων αροτριασει την γην ολην την ηµεραν µη ερει ο πηλοσ τω 
κεραµει τι ποιεισ οτι ουκ εργαζη ουδε εχεισ χειρασ10ο λεγων τω πατρι τι γεννησεισ και τη µητρι τι 
ωδινησεισ11οτι ουτωσ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο αγιοσ ισραηλ ο ποιησασ τα επερχοµενα ερωτησατε µε περι των 
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υιων µου και περι των θυγατερων µου και περι των εργων των χειρων µου εντειλασθε µοι12εγω εποιησα γην και 
ανθρωπον επ′ αυτησ εγω τη χειρι µου εστερεωσα τον ουρανον εγω πασι τοισ αστροισ ενετειλαµην13εγω ηγειρα 
αυτον µετα δικαιοσυνησ βασιλεα και πασαι αι οδοι αυτου ευθειαι ουτοσ οικοδοµησει την πολιν µου και την 
αιχµαλωσιαν του λαου µου επιστρεψει ου µετα λυτρων ουδε µετα δωρων ειπεν κυριοσ σαβαωθ14ουτωσ λεγει 
κυριοσ σαβαωθ εκοπιασεν αιγυπτοσ και εµπορια αιθιοπων και οι σεβωιν ανδρεσ υψηλοι επι σε διαβησονται 
και σοι εσονται δουλοι και οπισω σου ακολουθησουσιν δεδεµενοι χειροπεδαισ και προσκυνησουσιν σοι και 
εν σοι προσευξονται οτι εν σοι ο θεοσ εστιν και ερουσιν ουκ εστιν θεοσ πλην σου15συ γαρ ει θεοσ και ουκ 
ηδειµεν ο θεοσ του ισραηλ σωτηρ16αισχυνθησονται και εντραπησονται παντεσ οι αντικειµενοι αυτω και 
πορευσονται εν αισχυνη εγκαινιζεσθε προσ µε νησοι17ισραηλ σωζεται υπο κυριου σωτηριαν αιωνιον ουκ 
αισχυνθησονται ουδε µη εντραπωσιν εωσ του αιωνοσ18ουτωσ λεγει κυριοσ ο ποιησασ τον ουρανον ουτοσ ο 
θεοσ ο καταδειξασ την γην και ποιησασ αυτην αυτοσ διωρισεν αυτην ουκ εισ κενον εποιησεν αυτην αλλα 
κατοικεισθαι εγω ειµι και ουκ εστιν ετι19ουκ εν κρυφη λελαληκα ουδε εν τοπω γησ σκοτεινω ουκ ειπα τω 
σπερµατι ιακωβ µαταιον ζητησατε εγω ειµι εγω ειµι κυριοσ λαλων δικαιοσυνην και αναγγελλων 
αληθειαν20συναχθητε και ηκετε βουλευσασθε αµα οι σωζοµενοι απο των εθνων ουκ εγνωσαν οι αιροντεσ το 
ξυλον γλυµµα αυτων και προσευχοµενοι ωσ προσ θεουσ οι ου σωζουσιν21ει αναγγελουσιν εγγισατωσαν ινα 
γνωσιν αµα τισ ακουστα εποιησεν ταυτα απ′ αρχησ τοτε ανηγγελη υµιν εγω ο θεοσ και ουκ εστιν αλλοσ πλην 
εµου δικαιοσ και σωτηρ ουκ εστιν παρεξ εµου22επιστραφητε προσ µε και σωθησεσθε οι απ′ εσχατου τησ γησ 
εγω ειµι ο θεοσ και ουκ εστιν αλλοσ23κατ′ εµαυτου οµνυω η µην εξελευσεται εκ του στοµατοσ µου 
δικαιοσυνη οι λογοι µου ουκ αποστραφησονται οτι εµοι καµψει παν γονυ και εξοµολογησεται πασα γλωσσα 
τω θεω24λεγων δικαιοσυνη και δοξα προσ αυτον ηξουσιν και αισχυνθησονται παντεσ οι αφοριζοντεσ 
εαυτουσ25απο κυριου δικαιωθησονται και εν τω θεω ενδοξασθησονται παν το σπερµα των υιων ισραηλ 

Chapter 46
1επεσε βηλ συνετριβη δαγων εγενετο τα γλυπτα αυτων εισ θηρια και κτηνη αιρετε αυτα καταδεδεµενα ωσ 
φορτιον κοπιωντι2και πεινωντι και εκλελυµενω ουκ ισχυοντι αµα οι ου δυνησονται σωθηναι απο πολεµου 
αυτοι δε αιχµαλωτοι ηχθησαν3ακουσατε µου οικοσ του ιακωβ και παν το καταλοιπον του ισραηλ οι 
αιροµενοι εκ κοιλιασ και παιδευοµενοι εκ παιδιου4εωσ γηρουσ εγω ειµι και εωσ αν καταγηρασητε εγω ειµι εγω 
ανεχοµαι υµων εγω εποιησα και εγω ανησω εγω αναληµψοµαι και σωσω υµασ5τινι µε ωµοιωσατε ιδετε 
τεχνασασθε οι πλανωµενοι6οι συµβαλλοµενοι χρυσιον εκ µαρσιππιου και αργυριον εν ζυγω στησουσιν εν 
σταθµω και µισθωσαµενοι χρυσοχοον εποιησαν χειροποιητα και κυψαντεσ προσκυνουσιν αυτοισ7αιρουσιν 
αυτο επι των ωµων και πορευονται εαν δε θωσιν αυτο επι του τοπου αυτου µενει ου µη κινηθη και οσ αν 
βοηση προσ αυτον ου µη εισακουση απο κακων ου µη σωση αυτον8µνησθητε ταυτα και στεναξατε 
µετανοησατε οι πεπλανηµενοι επιστρεψατε τη καρδια9και µνησθητε τα προτερα απο του αιωνοσ οτι εγω ειµι ο 
θεοσ και ουκ εστιν ετι πλην εµου10αναγγελλων προτερον τα εσχατα πριν αυτα γενεσθαι και αµα συνετελεσθη 
και ειπα πασα µου η βουλη στησεται και παντα οσα βεβουλευµαι ποιησω11καλων απ′ ανατολων πετεινον και 
απο γησ πορρωθεν περι ων βεβουλευµαι ελαλησα και ηγαγον εκτισα και εποιησα ηγαγον αυτον και ευοδωσα 
την οδον αυτου12ακουσατε µου οι απολωλεκοτεσ την καρδιαν οι µακραν απο τησ δικαιοσυνησ13ηγγισα την 
δικαιοσυνην µου και την σωτηριαν την παρ′ εµου ου βραδυνω δεδωκα εν σιων σωτηριαν τω ισραηλ εισ 
δοξασµα 

Chapter 47
1καταβηθι καθισον επι την γην παρθενοσ θυγατηρ βαβυλωνοσ εισελθε εισ το σκοτοσ θυγατηρ χαλδαιων οτι 
ουκετι προστεθηση κληθηναι απαλη και τρυφερα2λαβε µυλον αλεσον αλευρον αποκαλυψαι το κατακαλυµµα 
σου ανακαλυψαι τασ πολιασ ανασυραι τασ κνηµασ διαβηθι ποταµουσ3ανακαλυφθησεται η αισχυνη σου 
φανησονται οι ονειδισµοι σου το δικαιον εκ σου ληµψοµαι ουκετι µη παραδω ανθρωποισ4ειπεν ο ρυσαµενοσ 
σε κυριοσ σαβαωθ ονοµα αυτω αγιοσ ισραηλ5καθισον κατανενυγµενη εισελθε εισ το σκοτοσ θυγατηρ 
χαλδαιων ουκετι µη κληθησ ισχυσ βασιλειασ6παρωξυνθην επι τω λαω µου εµιανασ την κληρονοµιαν µου εγω 
εδωκα εισ την χειρα σου συ δε ουκ εδωκασ αυτοισ ελεοσ του πρεσβυτερου εβαρυνασ τον ζυγον σφοδρα7και 
ειπασ εισ τον αιωνα εσοµαι αρχουσα ουκ ενοησασ ταυτα εν τη καρδια σου ουδε εµνησθησ τα εσχατα8νυν δε 
ακουσον ταυτα η τρυφερα η καθηµενη πεποιθυια η λεγουσα εν τη καρδια αυτησ εγω ειµι και ουκ εστιν ετερα 
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ου καθιω χηρα ουδε γνωσοµαι ορφανειαν9νυν δε ηξει εξαιφνησ επι σε τα δυο ταυτα εν µια ηµερα χηρεια και 
ατεκνια ηξει εξαιφνησ επι σε εν τη φαρµακεια σου εν τη ισχυι των επαοιδων σου σφοδρα10τη ελπιδι τησ 
πονηριασ σου συ γαρ ειπασ εγω ειµι και ουκ εστιν ετερα γνωθι οτι η συνεσισ τουτων και η πορνεια σου εσται 
σοι αισχυνη και ειπασ τη καρδια σου εγω ειµι και ουκ εστιν ετερα11και ηξει επι σε απωλεια και ου µη γνωσ 
βοθυνοσ και εµπεση εισ αυτον και ηξει επι σε ταλαιπωρια και ου µη δυνηση καθαρα γενεσθαι και ηξει επι σε 
εξαπινησ απωλεια και ου µη γνωσ12στηθι νυν εν ταισ επαοιδαισ σου και τη πολλη φαρµακεια σου α 
εµανθανεσ εκ νεοτητοσ σου ει δυνηση ωφεληθηναι13κεκοπιακασ εν ταισ βουλαισ σου στητωσαν και 
σωσατωσαν σε οι αστρολογοι του ουρανου οι ορωντεσ τουσ αστερασ αναγγειλατωσαν σοι τι µελλει επι σε 
ερχεσθαι14ιδου παντεσ ωσ φρυγανα επι πυρι κατακαησονται και ου µη εξελωνται την ψυχην αυτων εκ φλογοσ 
οτι εχεισ ανθρακασ πυροσ καθισαι επ′ αυτουσ15ουτοι εσονται σοι βοηθεια εκοπιασασ εν τη µεταβολη σου εκ 
νεοτητοσ ανθρωποσ καθ′ εαυτον επλανηθη σοι δε ουκ εσται σωτηρια 

Chapter 48
1ακουσατε ταυτα οικοσ ιακωβ οι κεκληµενοι τω ονοµατι ισραηλ και οι εξ ιουδα εξελθοντεσ οι οµνυοντεσ τω 
ονοµατι κυριου θεου ισραηλ µιµνησκοµενοι ου µετα αληθειασ ουδε µετα δικαιοσυνησ2και αντεχοµενοι τω 
ονοµατι τησ πολεωσ τησ αγιασ και επι τω θεω του ισραηλ αντιστηριζοµενοι κυριοσ σαβαωθ ονοµα αυτω3τα 
προτερα ετι ανηγγειλα και εκ του στοµατοσ µου εξηλθεν και ακουστον εγενετο εξαπινα εποιησα και 
επηλθεν4γινωσκω εγω οτι σκληροσ ει και νευρον σιδηρουν ο τραχηλοσ σου και το µετωπον σου χαλκουν5και 
ανηγγειλα σοι παλαι πριν ελθειν επι σε ακουστον σοι εποιησα µη ειπησ οτι τα ειδωλα µου εποιησαν και µη 
ειπησ οτι τα γλυπτα και τα χωνευτα ενετειλατο µοι6ηκουσατε παντα και υµεισ ουκ εγνωτε αλλα και ακουστα 
σοι εποιησα τα καινα απο του νυν α µελλει γινεσθαι και ουκ ειπασ7νυν γινεται και ου παλαι και ου προτεραισ 
ηµεραισ ηκουσασ αυτα µη ειπησ οτι ναι γινωσκω αυτα8ουτε εγνωσ ουτε ηπιστω ουτε απ′ αρχησ ηνοιξα σου 
τα ωτα εγνων γαρ οτι αθετων αθετησεισ και ανοµοσ ετι εκ κοιλιασ κληθηση9ενεκεν του εµου ονοµατοσ δειξω 
σοι τον θυµον µου και τα ενδοξα µου επαξω επι σοι ινα µη εξολεθρευσω σε10ιδου πεπρακα σε ουχ ενεκεν 
αργυριου εξειλαµην δε σε εκ καµινου πτωχειασ11ενεκεν εµου ποιησω σοι οτι το εµον ονοµα βεβηλουται και 
την δοξαν µου ετερω ου δωσω12ακουε µου ιακωβ και ισραηλ ον εγω καλω εγω ειµι πρωτοσ και εγω ειµι εισ τον 
αιωνα13και η χειρ µου εθεµελιωσεν την γην και η δεξια µου εστερεωσεν τον ουρανον καλεσω αυτουσ και 
στησονται αµα14και συναχθησονται παντεσ και ακουσονται τισ αυτοισ ανηγγειλεν ταυτα αγαπων σε εποιησα 
το θεληµα σου επι βαβυλωνα του αραι σπερµα χαλδαιων15εγω ελαλησα εγω εκαλεσα ηγαγον αυτον και 
ευοδωσα την οδον αυτου16προσαγαγετε προσ µε και ακουσατε ταυτα ουκ απ′ αρχησ εν κρυφη ελαλησα ουδε 
εν τοπω γησ σκοτεινω ηνικα εγενετο εκει ηµην και νυν κυριοσ απεσταλκεν µε και το πνευµα αυτου17ουτωσ 
λεγει κυριοσ ο ρυσαµενοσ σε ο αγιοσ ισραηλ εγω ειµι ο θεοσ σου δεδειχα σοι του ευρειν σε την οδον εν η 
πορευση εν αυτη18και ει ηκουσασ των εντολων µου εγενετο αν ωσει ποταµοσ η ειρηνη σου και η δικαιοσυνη 
σου ωσ κυµα θαλασσησ19και εγενετο αν ωσ η αµµοσ το σπερµα σου και τα εκγονα τησ κοιλιασ σου ωσ ο 
χουσ τησ γησ ουδε νυν ου µη εξολεθρευθησ ουδε απολειται το ονοµα σου ενωπιον µου20εξελθε εκ βαβυλωνοσ 
φευγων απο των χαλδαιων φωνην ευφροσυνησ αναγγειλατε και ακουστον γενεσθω τουτο απαγγειλατε εωσ 
εσχατου τησ γησ λεγετε ερρυσατο κυριοσ τον δουλον αυτου ιακωβ21και εαν διψησωσιν δι′ ερηµου αξει 
αυτουσ υδωρ εκ πετρασ εξαξει αυτοισ σχισθησεται πετρα και ρυησεται υδωρ και πιεται ο λαοσ µου22ουκ 
εστιν χαιρειν τοισ ασεβεσιν λεγει κυριοσ 

Chapter 49
1ακουσατε µου νησοι και προσεχετε εθνη δια χρονου πολλου στησεται λεγει κυριοσ εκ κοιλιασ µητροσ µου 
εκαλεσεν το ονοµα µου2και εθηκεν το στοµα µου ωσει µαχαιραν οξειαν και υπο την σκεπην τησ χειροσ αυτου 
εκρυψεν µε εθηκεν µε ωσ βελοσ εκλεκτον και εν τη φαρετρα αυτου εσκεπασεν µε3και ειπεν µοι δουλοσ µου ει 
συ ισραηλ και εν σοι δοξασθησοµαι4και εγω ειπα κενωσ εκοπιασα και εισ µαταιον και εισ ουδεν εδωκα την 
ισχυν µου δια τουτο η κρισισ µου παρα κυριω και ο πονοσ µου εναντιον του θεου µου5και νυν ουτωσ λεγει 
κυριοσ ο πλασασ µε εκ κοιλιασ δουλον εαυτω του συναγαγειν τον ιακωβ και ισραηλ προσ αυτον 
συναχθησοµαι και δοξασθησοµαι εναντιον κυριου και ο θεοσ µου εσται µου ισχυσ6και ειπεν µοι µεγα σοι 
εστιν του κληθηναι σε παιδα µου του στησαι τασ φυλασ ιακωβ και την διασποραν του ισραηλ επιστρεψαι 
ιδου τεθεικα σε εισ διαθηκην γενουσ εισ φωσ εθνων του ειναι σε εισ σωτηριαν εωσ εσχατου τησ γησ7ουτωσ 
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λεγει κυριοσ ο ρυσαµενοσ σε ο θεοσ ισραηλ αγιασατε τον φαυλιζοντα την ψυχην αυτου τον βδελυσσοµενον 
υπο των εθνων των δουλων των αρχοντων βασιλεισ οψονται αυτον και αναστησονται αρχοντεσ και 
προσκυνησουσιν αυτω ενεκεν κυριου οτι πιστοσ εστιν ο αγιοσ ισραηλ και εξελεξαµην σε8ουτωσ λεγει κυριοσ 
καιρω δεκτω επηκουσα σου και εν ηµερα σωτηριασ εβοηθησα σοι και εδωκα σε εισ διαθηκην εθνων του 
καταστησαι την γην και κληρονοµησαι κληρονοµιαν ερηµου9λεγοντα τοισ εν δεσµοισ εξελθατε και τοισ εν τω 
σκοτει ανακαλυφθηναι και εν πασαισ ταισ οδοισ αυτων βοσκηθησονται και εν πασαισ ταισ τριβοισ η νοµη 
αυτων10ου πεινασουσιν ουδε διψησουσιν ουδε παταξει αυτουσ καυσων ουδε ο ηλιοσ αλλα ο ελεων αυτουσ 
παρακαλεσει και δια πηγων υδατων αξει αυτουσ11και θησω παν οροσ εισ οδον και πασαν τριβον εισ βοσκηµα 
αυτοισ12ιδου ουτοι πορρωθεν ερχονται ουτοι απο βορρα και ουτοι απο θαλασσησ αλλοι δε εκ γησ 
περσων13ευφραινεσθε ουρανοι και αγαλλιασθω η γη ρηξατωσαν τα ορη ευφροσυνην και οι βουνοι 
δικαιοσυνην οτι ηλεησεν ο θεοσ τον λαον αυτου και τουσ ταπεινουσ του λαου αυτου παρεκαλεσεν14ειπεν δε 
σιων εγκατελιπεν µε κυριοσ και ο κυριοσ επελαθετο µου15µη επιλησεται γυνη του παιδιου αυτησ του µη 
ελεησαι τα εκγονα τησ κοιλιασ αυτησ ει δε και επιλαθοιτο ταυτα γυνη αλλ′ εγω ουκ επιλησοµαι σου ειπεν 
κυριοσ16ιδου επι των χειρων µου εζωγραφησα σου τα τειχη και ενωπιον µου ει δια παντοσ17και ταχυ 
οικοδοµηθηση υφ′ ων καθηρεθησ και οι ερηµωσαντεσ σε εκ σου εξελευσονται18αρον κυκλω τουσ οφθαλµουσ 
σου και ιδε παντασ ιδου συνηχθησαν και ηλθοσαν προσ σε ζω εγω λεγει κυριοσ οτι παντασ αυτουσ ενδυση 
και περιθηση αυτουσ ωσ κοσµον νυµφησ19οτι τα ερηµα σου και τα διεφθαρµενα και τα πεπτωκοτα νυν 
στενοχωρησει απο των κατοικουντων και µακρυνθησονται απο σου οι καταπινοντεσ σε20ερουσιν γαρ εισ τα 
ωτα σου οι υιοι σου ουσ απολωλεκασ στενοσ µοι ο τοποσ ποιησον µοι τοπον ινα κατοικησω21και ερεισ εν τη 
καρδια σου τισ εγεννησεν µοι τουτουσ εγω δε ατεκνοσ και χηρα τουτουσ δε τισ εξεθρεψεν µοι εγω δε 
κατελειφθην µονη ουτοι δε µοι που ησαν22ουτωσ λεγει κυριοσ ιδου αιρω εισ τα εθνη την χειρα µου και εισ 
τασ νησουσ αρω συσσηµον µου και αξουσιν τουσ υιουσ σου εν κολπω τασ δε θυγατερασ σου επ′ ωµων 
αρουσιν23και εσονται βασιλεισ τιθηνοι σου αι δε αρχουσαι τροφοι σου επι προσωπον τησ γησ 
προσκυνησουσιν σοι και τον χουν των ποδων σου λειξουσιν και γνωση οτι εγω κυριοσ και ουκ 
αισχυνθηση24µη ληµψεται τισ παρα γιγαντοσ σκυλα και εαν αιχµαλωτευση τισ αδικωσ σωθησεται25ουτωσ 
λεγει κυριοσ εαν τισ αιχµαλωτευση γιγαντα ληµψεται σκυλα λαµβανων δε παρα ισχυοντοσ σωθησεται εγω δε 
την κρισιν σου κρινω και εγω τουσ υιουσ σου ρυσοµαι26και φαγονται οι θλιψαντεσ σε τασ σαρκασ αυτων και 
πιονται ωσ οινον νεον το αιµα αυτων και µεθυσθησονται και αισθανθησεται πασα σαρξ οτι εγω κυριοσ ο 
ρυσαµενοσ σε και αντιλαµβανοµενοσ ισχυοσ ιακωβ 

Chapter 50
1ουτωσ λεγει κυριοσ ποιον το βιβλιον του αποστασιου τησ µητροσ υµων ω εξαπεστειλα αυτην η τινι υποχρεω 
πεπρακα υµασ ιδου ταισ αµαρτιαισ υµων επραθητε και ταισ ανοµιαισ υµων εξαπεστειλα την µητερα υµων2τι 
οτι ηλθον και ουκ ην ανθρωποσ εκαλεσα και ουκ ην ο υπακουων µη ουκ ισχυει η χειρ µου του ρυσασθαι η 
ουκ ισχυω του εξελεσθαι ιδου τη απειλη µου εξερηµωσω την θαλασσαν και θησω ποταµουσ ερηµουσ και 
ξηρανθησονται οι ιχθυεσ αυτων απο του µη ειναι υδωρ και αποθανουνται εν διψει3και ενδυσω τον ουρανον 
σκοτοσ και θησω ωσ σακκον το περιβολαιον αυτου4κυριοσ διδωσιν µοι γλωσσαν παιδειασ του γνωναι εν 
καιρω ηνικα δει ειπειν λογον εθηκεν µοι πρωι προσεθηκεν µοι ωτιον ακουειν5και η παιδεια κυριου ανοιγει µου 
τα ωτα εγω δε ουκ απειθω ουδε αντιλεγω6τον νωτον µου δεδωκα εισ µαστιγασ τασ δε σιαγονασ µου εισ 
ραπισµατα το δε προσωπον µου ουκ απεστρεψα απο αισχυνησ εµπτυσµατων7και κυριοσ βοηθοσ µου εγενηθη 
δια τουτο ουκ ενετραπην αλλα εθηκα το προσωπον µου ωσ στερεαν πετραν και εγνων οτι ου µη αισχυνθω8οτι 
εγγιζει ο δικαιωσασ µε τισ ο κρινοµενοσ µοι αντιστητω µοι αµα και τισ ο κρινοµενοσ µοι εγγισατω µοι9ιδου 
κυριοσ βοηθει µοι τισ κακωσει µε ιδου παντεσ υµεισ ωσ ιµατιον παλαιωθησεσθε και ωσ σησ καταφαγεται 
υµασ10τισ εν υµιν ο φοβουµενοσ τον κυριον ακουσατω τησ φωνησ του παιδοσ αυτου οι πορευοµενοι εν σκοτει 
ουκ εστιν αυτοισ φωσ πεποιθατε επι τω ονοµατι κυριου και αντιστηρισασθε επι τω θεω11ιδου παντεσ υµεισ 
πυρ καιετε και κατισχυετε φλογα πορευεσθε τω φωτι του πυροσ υµων και τη φλογι η εξεκαυσατε δι′ εµε εγενετο 
ταυτα υµιν εν λυπη κοιµηθησεσθε 

Chapter 51
1ακουσατε µου οι διωκοντεσ το δικαιον και ζητουντεσ τον κυριον εµβλεψατε εισ την στερεαν πετραν ην 
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ελατοµησατε και εισ τον βοθυνον του λακκου ον ωρυξατε2εµβλεψατε εισ αβρααµ τον πατερα υµων και εισ 
σαρραν την ωδινουσαν υµασ οτι εισ ην και εκαλεσα αυτον και ευλογησα αυτον και ηγαπησα αυτον και 
επληθυνα αυτον3και σε νυν παρακαλεσω σιων και παρεκαλεσα παντα τα ερηµα αυτησ και θησω τα ερηµα 
αυτησ ωσ παραδεισον κυριου ευφροσυνην και αγαλλιαµα ευρησουσιν εν αυτη εξοµολογησιν και φωνην 
αινεσεωσ4ακουσατε µου ακουσατε λαοσ µου και οι βασιλεισ προσ µε ενωτισασθε οτι νοµοσ παρ′ εµου 
εξελευσεται και η κρισισ µου εισ φωσ εθνων5εγγιζει ταχυ η δικαιοσυνη µου και εξελευσεται ωσ φωσ το 
σωτηριον µου και εισ τον βραχιονα µου εθνη ελπιουσιν εµε νησοι υποµενουσιν και εισ τον βραχιονα µου 
ελπιουσιν6αρατε εισ τον ουρανον τουσ οφθαλµουσ υµων και εµβλεψατε εισ την γην κατω οτι ο ουρανοσ ωσ 
καπνοσ εστερεωθη η δε γη ωσ ιµατιον παλαιωθησεται οι δε κατοικουντεσ την γην ωσπερ ταυτα αποθανουνται 
το δε σωτηριον µου εισ τον αιωνα εσται η δε δικαιοσυνη µου ου µη εκλιπη7ακουσατε µου οι ειδοτεσ κρισιν 
λαοσ µου ου ο νοµοσ µου εν τη καρδια υµων µη φοβεισθε ονειδισµον ανθρωπων και τω φαυλισµω αυτων µη 
ηττασθε8ωσπερ γαρ ιµατιον βρωθησεται υπο χρονου και ωσ ερια βρωθησεται υπο σητοσ η δε δικαιοσυνη µου 
εισ τον αιωνα εσται το δε σωτηριον µου εισ γενεασ γενεων9εξεγειρου εξεγειρου ιερουσαληµ και ενδυσαι την 
ισχυν του βραχιονοσ σου εξεγειρου ωσ εν αρχη ηµερασ ωσ γενεα αιωνοσ ου συ ει10η ερηµουσα θαλασσαν 
υδωρ αβυσσου πληθοσ η θεισα τα βαθη τησ θαλασσησ οδον διαβασεωσ ρυοµενοισ11και λελυτρωµενοισ υπο 
γαρ κυριου αποστραφησονται και ηξουσιν εισ σιων µετ′ ευφροσυνησ και αγαλλιαµατοσ αιωνιου επι γαρ τησ 
κεφαλησ αυτων αγαλλιασισ και αινεσισ και ευφροσυνη καταληµψεται αυτουσ απεδρα οδυνη και λυπη και 
στεναγµοσ12εγω ειµι εγω ειµι ο παρακαλων σε γνωθι τινα ευλαβηθεισα εφοβηθησ απο ανθρωπου θνητου και 
απο υιου ανθρωπου οι ωσει χορτοσ εξηρανθησαν13και επελαθου θεον τον ποιησαντα σε τον ποιησαντα τον 
ουρανον και θεµελιωσαντα την γην και εφοβου αει πασασ τασ ηµερασ το προσωπον του θυµου του θλιβοντοσ 
σε ον τροπον γαρ εβουλευσατο του αραι σε και νυν που ο θυµοσ του θλιβοντοσ σε14εν γαρ τω σωζεσθαι σε ου 
στησεται ουδε χρονιει15οτι εγω ο θεοσ σου ο ταρασσων την θαλασσαν και ηχων τα κυµατα αυτησ κυριοσ 
σαβαωθ ονοµα µοι16θησω τουσ λογουσ µου εισ το στοµα σου και υπο την σκιαν τησ χειροσ µου σκεπασω σε 
εν η εστησα τον ουρανον και εθεµελιωσα την γην και ερει σιων λαοσ µου ει συ17εξεγειρου εξεγειρου αναστηθι 
ιερουσαληµ η πιουσα το ποτηριον του θυµου εκ χειροσ κυριου το ποτηριον γαρ τησ πτωσεωσ το κονδυ του 
θυµου εξεπιεσ και εξεκενωσασ18και ουκ ην ο παρακαλων σε απο παντων των τεκνων σου ων ετεκεσ και ουκ 
ην ο αντιλαµβανοµενοσ τησ χειροσ σου ουδε απο παντων των υιων σου ων υψωσασ19δυο ταυτα αντικειµενα 
σοι τισ σοι συλλυπηθησεται πτωµα και συντριµµα λιµοσ και µαχαιρα τισ σε παρακαλεσει20οι υιοι σου οι 
απορουµενοι οι καθευδοντεσ επ′ ακρου πασησ εξοδου ωσ σευτλιον ηµιεφθον οι πληρεισ θυµου κυριου 
εκλελυµενοι δια κυριου του θεου21δια τουτο ακουε τεταπεινωµενη και µεθυουσα ουκ απο οινου22ουτωσ λεγει 
κυριοσ ο θεοσ ο κρινων τον λαον αυτου ιδου ειληφα εκ τησ χειροσ σου το ποτηριον τησ πτωσεωσ το κονδυ 
του θυµου και ου προσθηση ετι πιειν αυτο23και εµβαλω αυτο εισ τασ χειρασ των αδικησαντων σε και των 
ταπεινωσαντων σε οι ειπαν τη ψυχη σου κυψον ινα παρελθωµεν και εθηκασ ισα τη γη τα µεταφρενα σου εξω 
τοισ παραπορευοµενοισ 

Chapter 52
1εξεγειρου εξεγειρου σιων ενδυσαι την ισχυν σου σιων και ενδυσαι την δοξαν σου ιερουσαληµ πολισ η αγια 
ουκετι προστεθησεται διελθειν δια σου απεριτµητοσ και ακαθαρτοσ2εκτιναξαι τον χουν και αναστηθι 
καθισον ιερουσαληµ εκδυσαι τον δεσµον του τραχηλου σου η αιχµαλωτοσ θυγατηρ σιων3οτι ταδε λεγει 
κυριοσ δωρεαν επραθητε και ου µετα αργυριου λυτρωθησεσθε4ουτωσ λεγει κυριοσ εισ αιγυπτον κατεβη ο 
λαοσ µου το προτερον παροικησαι εκει και εισ ασσυριουσ βια ηχθησαν5και νυν τι ωδε εστε ταδε λεγει κυριοσ 
οτι εληµφθη ο λαοσ µου δωρεαν θαυµαζετε και ολολυζετε ταδε λεγει κυριοσ δι′ υµασ δια παντοσ το ονοµα 
µου βλασφηµειται εν τοισ εθνεσιν6δια τουτο γνωσεται ο λαοσ µου το ονοµα µου εν τη ηµερα εκεινη οτι εγω 
ειµι αυτοσ ο λαλων παρειµι7ωσ ωρα επι των ορεων ωσ ποδεσ ευαγγελιζοµενου ακοην ειρηνησ ωσ 
ευαγγελιζοµενοσ αγαθα οτι ακουστην ποιησω την σωτηριαν σου λεγων σιων βασιλευσει σου ο θεοσ8οτι φωνη 
των φυλασσοντων σε υψωθη και τη φωνη αµα ευφρανθησονται οτι οφθαλµοι προσ οφθαλµουσ οψονται ηνικα 
αν ελεηση κυριοσ την σιων9ρηξατω ευφροσυνην αµα τα ερηµα ιερουσαληµ οτι ηλεησεν κυριοσ αυτην και 
ερρυσατο ιερουσαληµ10και αποκαλυψει κυριοσ τον βραχιονα αυτου τον αγιον ενωπιον παντων των εθνων και 
οψονται παντα τα ακρα τησ γησ την σωτηριαν την παρα του θεου11αποστητε αποστητε εξελθατε εκειθεν και 
ακαθαρτου µη απτεσθε εξελθατε εκ µεσου αυτησ αφορισθητε οι φεροντεσ τα σκευη κυριου12οτι ου µετα 
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ταραχησ εξελευσεσθε ουδε φυγη πορευσεσθε πορευσεται γαρ προτεροσ υµων κυριοσ και ο επισυναγων υµασ 
κυριοσ ο θεοσ ισραηλ13ιδου συνησει ο παισ µου και υψωθησεται και δοξασθησεται σφοδρα14ον τροπον 
εκστησονται επι σε πολλοι ουτωσ αδοξησει απο ανθρωπων το ειδοσ σου και η δοξα σου απο των 
ανθρωπων15ουτωσ θαυµασονται εθνη πολλα επ′ αυτω και συνεξουσιν βασιλεισ το στοµα αυτων οτι οισ ουκ 
ανηγγελη περι αυτου οψονται και οι ουκ ακηκοασιν συνησουσιν 

Chapter 53
1κυριε τισ επιστευσεν τη ακοη ηµων και ο βραχιων κυριου τινι απεκαλυφθη2ανηγγειλαµεν εναντιον αυτου ωσ 
παιδιον ωσ ριζα εν γη διψωση ουκ εστιν ειδοσ αυτω ουδε δοξα και ειδοµεν αυτον και ουκ ειχεν ειδοσ ουδε 
καλλοσ3αλλα το ειδοσ αυτου ατιµον εκλειπον παρα παντασ ανθρωπουσ ανθρωποσ εν πληγη ων και ειδωσ 
φερειν µαλακιαν οτι απεστραπται το προσωπον αυτου ητιµασθη και ουκ ελογισθη4ουτοσ τασ αµαρτιασ ηµων 
φερει και περι ηµων οδυναται και ηµεισ ελογισαµεθα αυτον ειναι εν πονω και εν πληγη και εν κακωσει5αυτοσ 
δε ετραυµατισθη δια τασ ανοµιασ ηµων και µεµαλακισται δια τασ αµαρτιασ ηµων παιδεια ειρηνησ ηµων επ′ 
αυτον τω µωλωπι αυτου ηµεισ ιαθηµεν6παντεσ ωσ προβατα επλανηθηµεν ανθρωποσ τη οδω αυτου επλανηθη 
και κυριοσ παρεδωκεν αυτον ταισ αµαρτιαισ ηµων7και αυτοσ δια το κεκακωσθαι ουκ ανοιγει το στοµα ωσ 
προβατον επι σφαγην ηχθη και ωσ αµνοσ εναντιον του κειροντοσ αυτον αφωνοσ ουτωσ ουκ ανοιγει το στοµα 
αυτου8εν τη ταπεινωσει η κρισισ αυτου ηρθη την γενεαν αυτου τισ διηγησεται οτι αιρεται απο τησ γησ η ζωη 
αυτου απο των ανοµιων του λαου µου ηχθη εισ θανατον9και δωσω τουσ πονηρουσ αντι τησ ταφησ αυτου και 
τουσ πλουσιουσ αντι του θανατου αυτου οτι ανοµιαν ουκ εποιησεν ουδε ευρεθη δολοσ εν τω στοµατι 
αυτου10και κυριοσ βουλεται καθαρισαι αυτον τησ πληγησ εαν δωτε περι αµαρτιασ η ψυχη υµων οψεται 
σπερµα µακροβιον και βουλεται κυριοσ αφελειν11απο του πονου τησ ψυχησ αυτου δειξαι αυτω φωσ και 
πλασαι τη συνεσει δικαιωσαι δικαιον ευ δουλευοντα πολλοισ και τασ αµαρτιασ αυτων αυτοσ ανοισει12δια 
τουτο αυτοσ κληρονοµησει πολλουσ και των ισχυρων µεριει σκυλα ανθ′ ων παρεδοθη εισ θανατον η ψυχη 
αυτου και εν τοισ ανοµοισ ελογισθη και αυτοσ αµαρτιασ πολλων ανηνεγκεν και δια τασ αµαρτιασ αυτων 
παρεδοθη 

Chapter 54
1ευφρανθητι στειρα η ου τικτουσα ρηξον και βοησον η ουκ ωδινουσα οτι πολλα τα τεκνα τησ ερηµου µαλλον 
η τησ εχουσησ τον ανδρα ειπεν γαρ κυριοσ2πλατυνον τον τοπον τησ σκηνησ σου και των αυλαιων σου πηξον 
µη φειση µακρυνον τα σχοινισµατα σου και τουσ πασσαλουσ σου κατισχυσον3ετι εισ τα δεξια και εισ τα 
αριστερα εκπετασον και το σπερµα σου εθνη κληρονοµησει και πολεισ ηρηµωµενασ κατοικιεισ4µη φοβου οτι 
κατησχυνθησ µηδε εντραπησ οτι ωνειδισθησ οτι αισχυνην αιωνιον επιληση και ονειδοσ τησ χηρειασ σου ου 
µη µνησθηση5οτι κυριοσ ο ποιων σε κυριοσ σαβαωθ ονοµα αυτω και ο ρυσαµενοσ σε αυτοσ θεοσ ισραηλ 
παση τη γη κληθησεται6ουχ ωσ γυναικα καταλελειµµενην και ολιγοψυχον κεκληκεν σε κυριοσ ουδ′ ωσ 
γυναικα εκ νεοτητοσ µεµισηµενην ειπεν ο θεοσ σου7χρονον µικρον κατελιπον σε και µετα ελεουσ µεγαλου 
ελεησω σε8εν θυµω µικρω απεστρεψα το προσωπον µου απο σου και εν ελεει αιωνιω ελεησω σε ειπεν ο 
ρυσαµενοσ σε κυριοσ9απο του υδατοσ του επι νωε τουτο µοι εστιν καθοτι ωµοσα αυτω εν τω χρονω εκεινω τη 
γη µη θυµωθησεσθαι επι σοι ετι µηδε εν απειλη σου10τα ορη µεταστησεσθαι ουδε οι βουνοι σου 
µετακινηθησονται ουτωσ ουδε το παρ′ εµου σοι ελεοσ εκλειψει ουδε η διαθηκη τησ ειρηνησ σου ου µη 
µεταστη ειπεν γαρ κυριοσ ιλεωσ σοι11ταπεινη και ακαταστατοσ ου παρεκληθησ ιδου εγω ετοιµαζω σοι 
ανθρακα τον λιθον σου και τα θεµελια σου σαπφειρον12και θησω τασ επαλξεισ σου ιασπιν και τασ πυλασ 
σου λιθουσ κρυσταλλου και τον περιβολον σου λιθουσ εκλεκτουσ13και παντασ τουσ υιουσ σου διδακτουσ 
θεου και εν πολλη ειρηνη τα τεκνα σου14και εν δικαιοσυνη οικοδοµηθηση απεχου απο αδικου και ου 
φοβηθηση και τροµοσ ουκ εγγιει σοι15ιδου προσηλυτοι προσελευσονται σοι δι′ εµου και επι σε 
καταφευξονται16ιδου εγω κτιζω σε ουχ ωσ χαλκευσ φυσων ανθρακασ και εκφερων σκευοσ εισ εργον εγω δε 
εκτισα σε ουκ εισ απωλειαν φθειραι17παν σκευοσ φθαρτον επι σε ουκ ευοδωσω και πασα φωνη αναστησεται 
επι σε εισ κρισιν παντασ αυτουσ ηττησεισ οι δε ενοχοι σου εσονται εν αυτη εστιν κληρονοµια τοισ 
θεραπευουσιν κυριον και υµεισ εσεσθε µοι δικαιοι λεγει κυριοσ 

Chapter 55
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1οι διψωντεσ πορευεσθε εφ′ υδωρ και οσοι µη εχετε αργυριον βαδισαντεσ αγορασατε και πιετε ανευ αργυριου 
και τιµησ οινου και στεαρ2ινα τι τιµασθε αργυριου και τον µοχθον υµων ουκ εισ πλησµονην ακουσατε µου 
και φαγεσθε αγαθα και εντρυφησει εν αγαθοισ η ψυχη υµων3προσεχετε τοισ ωτιοισ υµων και επακολουθησατε 
ταισ οδοισ µου επακουσατε µου και ζησεται εν αγαθοισ η ψυχη υµων και διαθησοµαι υµιν διαθηκην αιωνιον 
τα οσια δαυιδ τα πιστα4ιδου µαρτυριον εν εθνεσιν δεδωκα αυτον αρχοντα και προστασσοντα εθνεσιν5εθνη α 
ουκ ηδεισαν σε επικαλεσονται σε και λαοι οι ουκ επιστανται σε επι σε καταφευξονται ενεκεν του θεου σου 
του αγιου ισραηλ οτι εδοξασεν σε6ζητησατε τον θεον και εν τω ευρισκειν αυτον επικαλεσασθε ηνικα δ′ αν 
εγγιζη υµιν7απολιπετω ο ασεβησ τασ οδουσ αυτου και ανηρ ανοµοσ τασ βουλασ αυτου και επιστραφητω επι 
κυριον και ελεηθησεται οτι επι πολυ αφησει τασ αµαρτιασ υµων8ου γαρ εισιν αι βουλαι µου ωσπερ αι βουλαι 
υµων ουδε ωσπερ αι οδοι υµων αι οδοι µου λεγει κυριοσ9αλλ′ ωσ απεχει ο ουρανοσ απο τησ γησ ουτωσ απεχει 
η οδοσ µου απο των οδων υµων και τα διανοηµατα υµων απο τησ διανοιασ µου10ωσ γαρ εαν καταβη υετοσ η 
χιων εκ του ουρανου και ου µη αποστραφη εωσ αν µεθυση την γην και εκτεκη και εκβλαστηση και δω σπερµα 
τω σπειροντι και αρτον εισ βρωσιν11ουτωσ εσται το ρηµα µου ο εαν εξελθη εκ του στοµατοσ µου ου µη 
αποστραφη εωσ αν συντελεσθη οσα ηθελησα και ευοδωσω τασ οδουσ σου και τα ενταλµατα µου12εν γαρ 
ευφροσυνη εξελευσεσθε και εν χαρα διδαχθησεσθε τα γαρ ορη και οι βουνοι εξαλουνται προσδεχοµενοι υµασ 
εν χαρα και παντα τα ξυλα του αγρου επικροτησει τοισ κλαδοισ13και αντι τησ στοιβησ αναβησεται 
κυπαρισσοσ αντι δε τησ κονυζησ αναβησεται µυρσινη και εσται κυριοσ εισ ονοµα και εισ σηµειον αιωνιον 
και ουκ εκλειψει 

Chapter 56
1ταδε λεγει κυριοσ φυλασσεσθε κρισιν ποιησατε δικαιοσυνην ηγγισεν γαρ το σωτηριον µου παραγινεσθαι και 
το ελεοσ µου αποκαλυφθηναι2µακαριοσ ανηρ ο ποιων ταυτα και ανθρωποσ ο αντεχοµενοσ αυτων και 
φυλασσων τα σαββατα µη βεβηλουν και διατηρων τασ χειρασ αυτου µη ποιειν αδικηµα3µη λεγετω ο 
αλλογενησ ο προσκειµενοσ προσ κυριον αφοριει µε αρα κυριοσ απο του λαου αυτου και µη λεγετω ο 
ευνουχοσ οτι εγω ειµι ξυλον ξηρον4ταδε λεγει κυριοσ τοισ ευνουχοισ οσοι αν φυλαξωνται τα σαββατα µου 
και εκλεξωνται α εγω θελω και αντεχωνται τησ διαθηκησ µου5δωσω αυτοισ εν τω οικω µου και εν τω τειχει 
µου τοπον ονοµαστον κρειττω υιων και θυγατερων ονοµα αιωνιον δωσω αυτοισ και ουκ εκλειψει6και τοισ 
αλλογενεσι τοισ προσκειµενοισ κυριω δουλευειν αυτω και αγαπαν το ονοµα κυριου του ειναι αυτω εισ 
δουλουσ και δουλασ και παντασ τουσ φυλασσοµενουσ τα σαββατα µου µη βεβηλουν και αντεχοµενουσ τησ 
διαθηκησ µου7εισαξω αυτουσ εισ το οροσ το αγιον µου και ευφρανω αυτουσ εν τω οικω τησ προσευχησ µου 
τα ολοκαυτωµατα αυτων και αι θυσιαι αυτων εσονται δεκται επι του θυσιαστηριου µου ο γαρ οικοσ µου 
οικοσ προσευχησ κληθησεται πασιν τοισ εθνεσιν8ειπεν κυριοσ ο συναγων τουσ διεσπαρµενουσ ισραηλ οτι 
συναξω επ′ αυτον συναγωγην9παντα τα θηρια τα αγρια δευτε φαγετε παντα τα θηρια του δρυµου10ιδετε οτι 
παντεσ εκτετυφλωνται ουκ εγνωσαν φρονησαι παντεσ κυνεσ ενεοι ου δυνησονται υλακτειν ενυπνιαζοµενοι 
κοιτην φιλουντεσ νυσταξαι11και οι κυνεσ αναιδεισ τη ψυχη ουκ ειδοτεσ πλησµονην και εισιν πονηροι ουκ 
ειδοτεσ συνεσιν παντεσ εν ταισ οδοισ αυτων εξηκολουθησαν εκαστοσ κατα το εαυτου 

Chapter 57
1ιδετε ωσ ο δικαιοσ απωλετο και ουδεισ εκδεχεται τη καρδια και ανδρεσ δικαιοι αιρονται και ουδεισ κατανοει 
απο γαρ προσωπου αδικιασ ηρται ο δικαιοσ2εσται εν ειρηνη η ταφη αυτου ηρται εκ του µεσου3υµεισ δε 
προσαγαγετε ωδε υιοι ανοµοι σπερµα µοιχων και πορνησ4εν τινι ενετρυφησατε και επι τινα ηνοιξατε το στοµα 
υµων και επι τινα εχαλασατε την γλωσσαν υµων ουχ υµεισ εστε τεκνα απωλειασ σπερµα ανοµον5οι 
παρακαλουντεσ επι τα ειδωλα υπο δενδρα δασεα σφαζοντεσ τα τεκνα αυτων εν ταισ φαραγξιν ανα µεσον των 
πετρων6εκεινη σου η µερισ ουτοσ σου ο κληροσ κακεινοισ εξεχεασ σπονδασ κακεινοισ ανηνεγκασ θυσιασ επι 
τουτοισ ουν ουκ οργισθησοµαι7επ′ οροσ υψηλον και µετεωρον εκει σου η κοιτη κακει ανεβιβασασ 
θυσιασ8και οπισω των σταθµων τησ θυρασ σου εθηκασ µνηµοσυνα σου ωου οτι εαν απ′ εµου αποστησ πλειον 
τι εξεισ ηγαπησασ τουσ κοιµωµενουσ µετα σου9και επληθυνασ την πορνειαν σου µετ′ αυτων και πολλουσ 
εποιησασ τουσ µακραν απο σου και απεστειλασ πρεσβεισ υπερ τα ορια σου και απεστρεψασ και εταπεινωθησ 
εωσ αδου10ταισ πολυοδιαισ σου εκοπιασασ και ουκ ειπασ παυσοµαι ενισχυουσα οτι επραξασ ταυτα δια 
τουτο ου κατεδεηθησ µου11συ τινα ευλαβηθεισα εφοβηθησ και εψευσω µε και ουκ εµνησθησ µου ουδε ελαβεσ 
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µε εισ την διανοιαν ουδε εισ την καρδιαν σου καγω σε ιδων παρορω και εµε ουκ εφοβηθησ12καγω απαγγελω 
την δικαιοσυνην µου και τα κακα σου α ουκ ωφελησουσιν σε13οταν αναβοησησ εξελεσθωσαν σε εν τη θλιψει 
σου τουτουσ γαρ παντασ ανεµοσ ληµψεται και αποισει καταιγισ οι δε αντεχοµενοι µου κτησονται γην και 
κληρονοµησουσιν το οροσ το αγιον µου14και ερουσιν καθαρισατε απο προσωπου αυτου οδουσ και αρατε 
σκωλα απο τησ οδου του λαου µου15ταδε λεγει κυριοσ ο υψιστοσ ο εν υψηλοισ κατοικων τον αιωνα αγιοσ εν 
αγιοισ ονοµα αυτω κυριοσ υψιστοσ εν αγιοισ αναπαυοµενοσ και ολιγοψυχοισ διδουσ µακροθυµιαν και 
διδουσ ζωην τοισ συντετριµµενοισ την καρδιαν16ουκ εισ τον αιωνα εκδικησω υµασ ουδε δια παντοσ 
οργισθησοµαι υµιν πνευµα γαρ παρ′ εµου εξελευσεται και πνοην πασαν εγω εποιησα17δι′ αµαρτιαν βραχυ τι 
ελυπησα αυτον και επαταξα αυτον και απεστρεψα το προσωπον µου απ′ αυτου και ελυπηθη και επορευθη 
στυγνοσ εν ταισ οδοισ αυτου18τασ οδουσ αυτου εωρακα και ιασαµην αυτον και παρεκαλεσα αυτον και 
εδωκα αυτω παρακλησιν αληθινην19ειρηνην επ′ ειρηνην τοισ µακραν και τοισ εγγυσ ουσιν και ειπεν κυριοσ 
ιασοµαι αυτουσ20οι δε αδικοι ουτωσ κλυδωνισθησονται και αναπαυσασθαι ου δυνησονται21ουκ εστιν 
χαιρειν τοισ ασεβεσιν ειπεν κυριοσ ο θεοσ 

Chapter 58
1αναβοησον εν ισχυι και µη φειση ωσ σαλπιγγα υψωσον την φωνην σου και αναγγειλον τω λαω µου τα 
αµαρτηµατα αυτων και τω οικω ιακωβ τασ ανοµιασ αυτων2εµε ηµεραν εξ ηµερασ ζητουσιν και γνωναι µου 
τασ οδουσ επιθυµουσιν ωσ λαοσ δικαιοσυνην πεποιηκωσ και κρισιν θεου αυτου µη εγκαταλελοιπωσ αιτουσιν 
µε νυν κρισιν δικαιαν και εγγιζειν θεω επιθυµουσιν3λεγοντεσ τι οτι ενηστευσαµεν και ουκ ειδεσ 
εταπεινωσαµεν τασ ψυχασ ηµων και ουκ εγνωσ εν γαρ ταισ ηµεραισ των νηστειων υµων ευρισκετε τα 
θεληµατα υµων και παντασ τουσ υποχειριουσ υµων υπονυσσετε4ει εισ κρισεισ και µαχασ νηστευετε και 
τυπτετε πυγµαισ ταπεινον ινα τι µοι νηστευετε ωσ σηµερον ακουσθηναι εν κραυγη την φωνην υµων5ου 
ταυτην την νηστειαν εξελεξαµην και ηµεραν ταπεινουν ανθρωπον την ψυχην αυτου ουδ′ αν καµψησ ωσ 
κρικον τον τραχηλον σου και σακκον και σποδον υποστρωση ουδ′ ουτωσ καλεσετε νηστειαν δεκτην6ουχι 
τοιαυτην νηστειαν εγω εξελεξαµην λεγει κυριοσ αλλα λυε παντα συνδεσµον αδικιασ διαλυε στραγγαλιασ 
βιαιων συναλλαγµατων αποστελλε τεθραυσµενουσ εν αφεσει και πασαν συγγραφην αδικον διασπα7διαθρυπτε 
πεινωντι τον αρτον σου και πτωχουσ αστεγουσ εισαγε εισ τον οικον σου εαν ιδησ γυµνον περιβαλε και απο 
των οικειων του σπερµατοσ σου ουχ υπεροψη8τοτε ραγησεται προιµον το φωσ σου και τα ιαµατα σου ταχυ 
ανατελει και προπορευσεται εµπροσθεν σου η δικαιοσυνη σου και η δοξα του θεου περιστελει σε9τοτε βοηση 
και ο θεοσ εισακουσεται σου ετι λαλουντοσ σου ερει ιδου παρειµι εαν αφελησ απο σου συνδεσµον και 
χειροτονιαν και ρηµα γογγυσµου10και δωσ πεινωντι τον αρτον εκ ψυχησ σου και ψυχην τεταπεινωµενην 
εµπλησησ τοτε ανατελει εν τω σκοτει το φωσ σου και το σκοτοσ σου ωσ µεσηµβρια11και εσται ο θεοσ σου 
µετα σου δια παντοσ και εµπλησθηση καθαπερ επιθυµει η ψυχη σου και τα οστα σου πιανθησεται και εση ωσ 
κηποσ µεθυων και ωσ πηγη ην µη εξελιπεν υδωρ και τα οστα σου ωσ βοτανη ανατελει και πιανθησεται και 
κληρονοµησουσι γενεασ γενεων12και οικοδοµηθησονται σου αι ερηµοι αιωνιοι και εσται σου τα θεµελια 
αιωνια γενεων γενεαισ και κληθηση οικοδοµοσ φραγµων και τουσ τριβουσ τουσ ανα µεσον παυσεισ13εαν 
αποστρεψησ τον ποδα σου απο των σαββατων του µη ποιειν τα θεληµατα σου εν τη ηµερα τη αγια και 
καλεσεισ τα σαββατα τρυφερα αγια τω θεω σου ουκ αρεισ τον ποδα σου επ′ εργω ουδε λαλησεισ λογον εν οργη 
εκ του στοµατοσ σου14και εση πεποιθωσ επι κυριον και αναβιβασει σε επι τα αγαθα τησ γησ και ψωµιει σε 
την κληρονοµιαν ιακωβ του πατροσ σου το γαρ στοµα κυριου ελαλησεν ταυτα 

Chapter 59
1µη ουκ ισχυει η χειρ κυριου του σωσαι η εβαρυνεν το ουσ αυτου του µη εισακουσαι2αλλα τα αµαρτηµατα 
υµων διιστωσιν ανα µεσον υµων και του θεου και δια τασ αµαρτιασ υµων απεστρεψεν το προσωπον αυτου αφ′ 
υµων του µη ελεησαι3αι γαρ χειρεσ υµων µεµολυµµεναι αιµατι και οι δακτυλοι υµων εν αµαρτιαισ τα δε 
χειλη υµων ελαλησεν ανοµιαν και η γλωσσα υµων αδικιαν µελετα4ουδεισ λαλει δικαια ουδε εστιν κρισισ 
αληθινη πεποιθασιν επι µαταιοισ και λαλουσιν κενα οτι κυουσιν πονον και τικτουσιν ανοµιαν5ωα ασπιδων 
ερρηξαν και ιστον αραχνησ υφαινουσιν και ο µελλων των ωων αυτων φαγειν συντριψασ ουριον ευρεν και εν 
αυτω βασιλισκοσ6ο ιστοσ αυτων ουκ εσται εισ ιµατιον ουδε µη περιβαλωνται απο των εργων αυτων τα γαρ 
εργα αυτων εργα ανοµιασ7οι δε ποδεσ αυτων επι πονηριαν τρεχουσιν ταχινοι εκχεαι αιµα και οι διαλογισµοι 

http://spindleworks.com/septuagint/Isaiah.htm (32 of 37) [23/08/2004 04:55:17 p.m.]



Isaiah - Septuagint

αυτων διαλογισµοι αφρονων συντριµµα και ταλαιπωρια εν ταισ οδοισ αυτων8και οδον ειρηνησ ουκ οιδασιν 
και ουκ εστιν κρισισ εν ταισ οδοισ αυτων αι γαρ τριβοι αυτων διεστραµµεναι ασ διοδευουσιν και ουκ οιδασιν 
ειρηνην9δια τουτο απεστη η κρισισ απ′ αυτων και ου µη καταλαβη αυτουσ δικαιοσυνη υποµειναντων αυτων 
φωσ εγενετο αυτοισ σκοτοσ µειναντεσ αυγην εν αωρια περιεπατησαν10ψηλαφησουσιν ωσ τυφλοι τοιχον και 
ωσ ουχ υπαρχοντων οφθαλµων ψηλαφησουσιν και πεσουνται εν µεσηµβρια ωσ εν µεσονυκτιω ωσ 
αποθνησκοντεσ στεναξουσιν11ωσ αρκοσ και ωσ περιστερα αµα πορευσονται ανεµειναµεν κρισιν και ουκ 
εστιν σωτηρια µακραν αφεστηκεν αφ′ ηµων12πολλη γαρ ηµων η ανοµια εναντιον σου και αι αµαρτιαι ηµων 
αντεστησαν ηµιν αι γαρ ανοµιαι ηµων εν ηµιν και τα αδικηµατα ηµων εγνωµεν13ησεβησαµεν και εψευσαµεθα 
και απεστηµεν απο οπισθεν του θεου ηµων ελαλησαµεν αδικα και ηπειθησαµεν εκυοµεν και εµελετησαµεν 
απο καρδιασ ηµων λογουσ αδικουσ14και απεστησαµεν οπισω την κρισιν και η δικαιοσυνη µακραν αφεστηκεν 
οτι καταναλωθη εν ταισ οδοισ αυτων η αληθεια και δι′ ευθειασ ουκ ηδυναντο διελθειν15και η αληθεια ηρται 
και µετεστησαν την διανοιαν του συνιεναι και ειδεν κυριοσ και ουκ ηρεσεν αυτω οτι ουκ ην κρισισ16και ειδεν 
και ουκ ην ανηρ και κατενοησεν και ουκ ην ο αντιληµψοµενοσ και ηµυνατο αυτουσ τω βραχιονι αυτου και 
τη ελεηµοσυνη εστηρισατο17και ενεδυσατο δικαιοσυνην ωσ θωρακα και περιεθετο περικεφαλαιαν σωτηριου 
επι τησ κεφαλησ και περιεβαλετο ιµατιον εκδικησεωσ και το περιβολαιον18ωσ ανταποδωσων ανταποδοσιν 
ονειδοσ τοισ υπεναντιοισ19και φοβηθησονται οι απο δυσµων το ονοµα κυριου και οι απ′ ανατολων ηλιου το 
ονοµα το ενδοξον ηξει γαρ ωσ ποταµοσ βιαιοσ η οργη παρα κυριου ηξει µετα θυµου20και ηξει ενεκεν σιων ο 
ρυοµενοσ και αποστρεψει ασεβειασ απο ιακωβ21και αυτη αυτοισ η παρ′ εµου διαθηκη ειπεν κυριοσ το 
πνευµα το εµον ο εστιν επι σοι και τα ρηµατα α εδωκα εισ το στοµα σου ου µη εκλιπη εκ του στοµατοσ σου 
και εκ του στοµατοσ του σπερµατοσ σου ειπεν γαρ κυριοσ απο του νυν και εισ τον αιωνα 

Chapter 60
1φωτιζου φωτιζου ιερουσαληµ ηκει γαρ σου το φωσ και η δοξα κυριου επι σε ανατεταλκεν2ιδου σκοτοσ και 
γνοφοσ καλυψει γην επ′ εθνη επι δε σε φανησεται κυριοσ και η δοξα αυτου επι σε οφθησεται3και πορευσονται 
βασιλεισ τω φωτι σου και εθνη τη λαµπροτητι σου4αρον κυκλω τουσ οφθαλµουσ σου και ιδε συνηγµενα τα 
τεκνα σου ιδου ηκασιν παντεσ οι υιοι σου µακροθεν και αι θυγατερεσ σου επ′ ωµων αρθησονται5τοτε οψη και 
φοβηθηση και εκστηση τη καρδια οτι µεταβαλει εισ σε πλουτοσ θαλασσησ και εθνων και λαων και ηξουσιν 
σοι6αγελαι καµηλων και καλυψουσιν σε καµηλοι µαδιαµ και γαιφα παντεσ εκ σαβα ηξουσιν φεροντεσ 
χρυσιον και λιβανον οισουσιν και το σωτηριον κυριου ευαγγελιουνται7και παντα τα προβατα κηδαρ 
συναχθησονται σοι και κριοι ναβαιωθ ηξουσιν σοι και ανενεχθησεται δεκτα επι το θυσιαστηριον µου και ο 
οικοσ τησ προσευχησ µου δοξασθησεται8τινεσ οιδε ωσ νεφελαι πετανται και ωσ περιστεραι συν νεοσσοισ9εµε 
νησοι υπεµειναν και πλοια θαρσισ εν πρωτοισ αγαγειν τα τεκνα σου µακροθεν και τον αργυρον και τον 
χρυσον µετ′ αυτων δια το ονοµα κυριου το αγιον και δια το τον αγιον του ισραηλ ενδοξον ειναι10και 
οικοδοµησουσιν αλλογενεισ τα τειχη σου και οι βασιλεισ αυτων παραστησονται σοι δια γαρ οργην µου 
επαταξα σε και δια ελεον ηγαπησα σε11και ανοιχθησονται αι πυλαι σου δια παντοσ ηµερασ και νυκτοσ ου 
κλεισθησονται εισαγαγειν προσ σε δυναµιν εθνων και βασιλεισ αγοµενουσ12τα γαρ εθνη και οι βασιλεισ 
οιτινεσ ου δουλευσουσιν σοι απολουνται και τα εθνη ερηµια ερηµωθησονται13και η δοξα του λιβανου προσ 
σε ηξει εν κυπαρισσω και πευκη και κεδρω αµα δοξασαι τον τοπον τον αγιον µου14και πορευσονται προσ σε 
δεδοικοτεσ υιοι ταπεινωσαντων σε και παροξυναντων σε και κληθηση πολισ κυριου σιων αγιου ισραηλ15δια 
το γεγενησθαι σε εγκαταλελειµµενην και µεµισηµενην και ουκ ην ο βοηθων και θησω σε αγαλλιαµα αιωνιον 
ευφροσυνην γενεων γενεαισ16και θηλασεισ γαλα εθνων και πλουτον βασιλεων φαγεσαι και γνωση οτι εγω 
κυριοσ ο σωζων σε και εξαιρουµενοσ σε θεοσ ισραηλ17και αντι χαλκου οισω σοι χρυσιον αντι δε σιδηρου 
οισω σοι αργυριον αντι δε ξυλων οισω σοι χαλκον αντι δε λιθων σιδηρον και δωσω τουσ αρχοντασ σου εν 
ειρηνη και τουσ επισκοπουσ σου εν δικαιοσυνη18και ουκ ακουσθησεται ετι αδικια εν τη γη σου ουδε 
συντριµµα ουδε ταλαιπωρια εν τοισ οριοισ σου αλλα κληθησεται σωτηριον τα τειχη σου και αι πυλαι σου 
γλυµµα19και ουκ εσται σοι ο ηλιοσ εισ φωσ ηµερασ ουδε ανατολη σεληνησ φωτιει σοι την νυκτα αλλ′ εσται 
σοι κυριοσ φωσ αιωνιον και ο θεοσ δοξα σου20ου γαρ δυσεται ο ηλιοσ σοι και η σεληνη σοι ουκ εκλειψει 
εσται γαρ κυριοσ σοι φωσ αιωνιον και αναπληρωθησονται αι ηµεραι του πενθουσ σου21και ο λαοσ σου πασ 
δικαιοσ και δι′ αιωνοσ κληρονοµησουσιν την γην φυλασσων το φυτευµα εργα χειρων αυτου εισ δοξαν22ο 
ολιγοστοσ εσται εισ χιλιαδασ και ο ελαχιστοσ εισ εθνοσ µεγα εγω κυριοσ κατα καιρον συναξω αυτουσ 
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Chapter 61
1πνευµα κυριου επ′ εµε ου εινεκεν εχρισεν µε ευαγγελισασθαι πτωχοισ απεσταλκεν µε ιασασθαι τουσ 
συντετριµµενουσ τη καρδια κηρυξαι αιχµαλωτοισ αφεσιν και τυφλοισ αναβλεψιν2καλεσαι ενιαυτον κυριου 
δεκτον και ηµεραν ανταποδοσεωσ παρακαλεσαι παντασ τουσ πενθουντασ3δοθηναι τοισ πενθουσιν σιων 
δοξαν αντι σποδου αλειµµα ευφροσυνησ τοισ πενθουσιν καταστολην δοξησ αντι πνευµατοσ ακηδιασ και 
κληθησονται γενεαι δικαιοσυνησ φυτευµα κυριου εισ δοξαν4και οικοδοµησουσιν ερηµουσ αιωνιασ 
εξηρηµωµενασ προτερον εξαναστησουσιν και καινιουσιν πολεισ ερηµουσ εξηρηµωµενασ εισ γενεασ5και 
ηξουσιν αλλογενεισ ποιµαινοντεσ τα προβατα σου και αλλοφυλοι αροτηρεσ και αµπελουργοι6υµεισ δε ιερεισ 
κυριου κληθησεσθε λειτουργοι θεου ισχυν εθνων κατεδεσθε και εν τω πλουτω αυτων θαυµασθησεσθε7ουτωσ 
εκ δευτερασ κληρονοµησουσιν την γην και ευφροσυνη αιωνιοσ υπερ κεφαλησ αυτων8εγω γαρ ειµι κυριοσ ο 
αγαπων δικαιοσυνην και µισων αρπαγµατα εξ αδικιασ και δωσω τον µοχθον αυτων δικαιοισ και διαθηκην 
αιωνιον διαθησοµαι αυτοισ9και γνωσθησεται εν τοισ εθνεσιν το σπερµα αυτων και τα εκγονα αυτων πασ ο 
ορων αυτουσ επιγνωσεται αυτουσ οτι ουτοι εισιν σπερµα ηυλογηµενον υπο θεου10και ευφροσυνη 
ευφρανθησονται επι κυριον αγαλλιασθω η ψυχη µου επι τω κυριω ενεδυσεν γαρ µε ιµατιον σωτηριου και 
χιτωνα ευφροσυνησ ωσ νυµφιω περιεθηκεν µοι µιτραν και ωσ νυµφην κατεκοσµησεν µε κοσµω11και ωσ γην 
αυξουσαν το ανθοσ αυτησ και ωσ κηποσ τα σπερµατα αυτου ουτωσ ανατελει κυριοσ δικαιοσυνην και 
αγαλλιαµα εναντιον παντων των εθνων 

Chapter 62
1δια σιων ου σιωπησοµαι και δια ιερουσαληµ ουκ ανησω εωσ αν εξελθη ωσ φωσ η δικαιοσυνη µου το δε 
σωτηριον µου ωσ λαµπασ καυθησεται2και οψονται εθνη την δικαιοσυνην σου και βασιλεισ την δοξαν σου 
και καλεσει σε το ονοµα σου το καινον ο ο κυριοσ ονοµασει αυτο3και εση στεφανοσ καλλουσ εν χειρι κυριου 
και διαδηµα βασιλειασ εν χειρι θεου σου4και ουκετι κληθηση καταλελειµµενη και η γη σου ου κληθησεται 
ερηµοσ σοι γαρ κληθησεται θεληµα εµον και τη γη σου οικουµενη5και ωσ συνοικων νεανισκοσ παρθενω 
ουτωσ κατοικησουσιν οι υιοι σου µετα σου και εσται ον τροπον ευφρανθησεται νυµφιοσ επι νυµφη ουτωσ 
ευφρανθησεται κυριοσ επι σοι6και επι των τειχεων σου ιερουσαληµ κατεστησα φυλακασ ολην την ηµεραν και 
ολην την νυκτα οι δια τελουσ ου σιωπησονται µιµνησκοµενοι κυριου7ουκ εστιν γαρ υµιν οµοιοσ εαν 
διορθωση και ποιηση ιερουσαληµ αγαυριαµα επι τησ γησ8ωµοσεν κυριοσ κατα τησ δεξιασ αυτου και κατα 
τησ ισχυοσ του βραχιονοσ αυτου ει ετι δωσω τον σιτον σου και τα βρωµατα σου τοισ εχθροισ σου και ει ετι 
πιονται υιοι αλλοτριοι τον οινον σου εφ′ ω εµοχθησασ9αλλ′ η οι συναγοντεσ φαγονται αυτα και αινεσουσιν 
κυριον και οι συναγοντεσ πιονται αυτα εν ταισ επαυλεσιν ταισ αγιαισ µου10πορευεσθε δια των πυλων µου και 
οδοποιησατε τω λαω µου και τουσ λιθουσ τουσ εκ τησ οδου διαρριψατε εξαρατε συσσηµον εισ τα εθνη11ιδου 
γαρ κυριοσ εποιησεν ακουστον εωσ εσχατου τησ γησ ειπατε τη θυγατρι σιων ιδου σοι ο σωτηρ παραγινεται 
εχων τον εαυτου µισθον και το εργον προ προσωπου αυτου12και καλεσει αυτον λαον αγιον λελυτρωµενον υπο 
κυριου συ δε κληθηση επιζητουµενη πολισ και ουκ εγκαταλελειµµενη 

Chapter 63
1τισ ουτοσ ο παραγινοµενοσ εξ εδωµ ερυθηµα ιµατιων εκ βοσορ ουτωσ ωραιοσ εν στολη βια µετα ισχυοσ εγω 
διαλεγοµαι δικαιοσυνην και κρισιν σωτηριου2δια τι σου ερυθρα τα ιµατια και τα ενδυµατα σου ωσ απο 
πατητου ληνου3πληρησ καταπεπατηµενησ και των εθνων ουκ εστιν ανηρ µετ′ εµου και κατεπατησα αυτουσ 
εν θυµω και κατεθλασα αυτουσ ωσ γην και κατηγαγον το αιµα αυτων εισ γην4ηµερα γαρ ανταποδοσεωσ 
επηλθεν αυτοισ και ενιαυτοσ λυτρωσεωσ παρεστιν5και επεβλεψα και ουδεισ βοηθοσ και προσενοησα και 
ουθεισ αντελαµβανετο και ερρυσατο αυτουσ ο βραχιων µου και ο θυµοσ µου επεστη6και κατεπατησα αυτουσ 
τη οργη µου και κατηγαγον το αιµα αυτων εισ γην7τον ελεον κυριου εµνησθην τασ αρετασ κυριου εν πασιν 
οισ ο κυριοσ ηµιν ανταποδιδωσιν κυριοσ κριτησ αγαθοσ τω οικω ισραηλ επαγει ηµιν κατα το ελεοσ αυτου και 
κατα το πληθοσ τησ δικαιοσυνησ αυτου8και ειπεν ουχ ο λαοσ µου τεκνα ου µη αθετησωσιν και εγενετο 
αυτοισ εισ σωτηριαν9εκ πασησ θλιψεωσ ου πρεσβυσ ουδε αγγελοσ αλλ′ αυτοσ κυριοσ εσωσεν αυτουσ δια το 
αγαπαν αυτουσ και φειδεσθαι αυτων αυτοσ ελυτρωσατο αυτουσ και ανελαβεν αυτουσ και υψωσεν αυτουσ 
πασασ τασ ηµερασ του αιωνοσ10αυτοι δε ηπειθησαν και παρωξυναν το πνευµα το αγιον αυτου και εστραφη 
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αυτοισ εισ εχθραν και αυτοσ επολεµησεν αυτουσ11και εµνησθη ηµερων αιωνιων ο αναβιβασασ εκ τησ γησ 
τον ποιµενα των προβατων που εστιν ο θεισ εν αυτοισ το πνευµα το αγιον12ο αγαγων τη δεξια µωυσην ο 
βραχιων τησ δοξησ αυτου κατισχυσεν υδωρ απο προσωπου αυτου ποιησαι αυτω ονοµα αιωνιον13ηγαγεν 
αυτουσ δια τησ αβυσσου ωσ ιππον δι′ ερηµου και ουκ εκοπιασαν14και ωσ κτηνη δια πεδιου κατεβη πνευµα 
παρα κυριου και ωδηγησεν αυτουσ ουτωσ ηγαγεσ τον λαον σου ποιησαι σεαυτω ονοµα δοξησ15επιστρεψον εκ 
του ουρανου και ιδε εκ του οικου του αγιου σου και δοξησ που εστιν ο ζηλοσ σου και η ισχυσ σου που εστιν 
το πληθοσ του ελεουσ σου και των οικτιρµων σου οτι ανεσχου ηµων16συ γαρ ηµων ει πατηρ οτι αβρααµ ουκ 
εγνω ηµασ και ισραηλ ουκ επεγνω ηµασ αλλα συ κυριε πατηρ ηµων ρυσαι ηµασ απ′ αρχησ το ονοµα σου εφ′ 
ηµασ εστιν17τι επλανησασ ηµασ κυριε απο τησ οδου σου εσκληρυνασ ηµων τασ καρδιασ του µη φοβεισθαι σε 
επιστρεψον δια τουσ δουλουσ σου δια τασ φυλασ τησ κληρονοµιασ σου18ινα µικρον κληρονοµησωµεν του 
ορουσ του αγιου σου οι υπεναντιοι ηµων κατεπατησαν το αγιασµα σου19εγενοµεθα ωσ το απ′ αρχησ οτε ουκ 
ηρξασ ηµων ουδε επεκληθη το ονοµα σου εφ′ ηµασ εαν ανοιξησ τον ουρανον τροµοσ ληµψεται απο σου ορη 
και τακησονται 

Chapter 64
1ωσ κηροσ απο πυροσ τηκεται και κατακαυσει πυρ τουσ υπεναντιουσ και φανερον εσται το ονοµα κυριου εν 
τοισ υπεναντιοισ απο προσωπου σου εθνη ταραχθησονται2οταν ποιησ τα ενδοξα τροµοσ ληµψεται απο σου 
ορη3απο του αιωνοσ ουκ ηκουσαµεν ουδε οι οφθαλµοι ηµων ειδον θεον πλην σου και τα εργα σου α ποιησεισ 
τοισ υποµενουσιν ελεον4συναντησεται γαρ τοισ ποιουσιν το δικαιον και των οδων σου µνησθησονται ιδου συ 
ωργισθησ και ηµεισ ηµαρτοµεν δια τουτο επλανηθηµεν5και εγενηθηµεν ωσ ακαθαρτοι παντεσ ηµεισ ωσ 
ρακοσ αποκαθηµενησ πασα η δικαιοσυνη ηµων και εξερρυηµεν ωσ φυλλα δια τασ ανοµιασ ηµων ουτωσ 
ανεµοσ οισει ηµασ6και ουκ εστιν ο επικαλουµενοσ το ονοµα σου και ο µνησθεισ αντιλαβεσθαι σου οτι 
απεστρεψασ το προσωπον σου αφ′ ηµων και παρεδωκασ ηµασ δια τασ αµαρτιασ ηµων7και νυν κυριε πατηρ 
ηµων συ ηµεισ δε πηλοσ εργον των χειρων σου παντεσ8µη οργιζου ηµιν σφοδρα και µη εν καιρω µνησθησ 
αµαρτιων ηµων και νυν επιβλεψον οτι λαοσ σου παντεσ ηµεισ9πολισ του αγιου σου εγενηθη ερηµοσ σιων ωσ 
ερηµοσ εγενηθη ιερουσαληµ εισ καταραν10ο οικοσ το αγιον ηµων και η δοξα ην ηυλογησαν οι πατερεσ ηµων 
εγενηθη πυρικαυστοσ και παντα τα ενδοξα συνεπεσεν11και επι πασι τουτοισ ανεσχου κυριε και εσιωπησασ 
και εταπεινωσασ ηµασ σφοδρα 

Chapter 65
1εµφανησ εγενοµην τοισ εµε µη ζητουσιν ευρεθην τοισ εµε µη επερωτωσιν ειπα ιδου ειµι τω εθνει οι ουκ 
εκαλεσαν µου το ονοµα2εξεπετασα τασ χειρασ µου ολην την ηµεραν προσ λαον απειθουντα και αντιλεγοντα 
οι ουκ επορευθησαν οδω αληθινη αλλ′ οπισω των αµαρτιων αυτων3ο λαοσ ουτοσ ο παροξυνων µε εναντιον 
εµου δια παντοσ αυτοι θυσιαζουσιν εν τοισ κηποισ και θυµιωσιν επι ταισ πλινθοισ τοισ δαιµονιοισ α ουκ 
εστιν4και εν τοισ µνηµασιν και εν τοισ σπηλαιοισ κοιµωνται δι′ ενυπνια οι εσθοντεσ κρεα υεια και ζωµον 
θυσιων µεµολυµµενα παντα τα σκευη αυτων5οι λεγοντεσ πορρω απ′ εµου µη εγγισησ µου οτι καθαροσ ειµι 
ουτοσ καπνοσ του θυµου µου πυρ καιεται εν αυτω πασασ τασ ηµερασ6ιδου γεγραπται ενωπιον µου ου 
σιωπησω εωσ αν αποδω εισ τον κολπον αυτων7τασ αµαρτιασ αυτων και των πατερων αυτων λεγει κυριοσ οι 
εθυµιασαν επι των ορεων και επι των βουνων ωνειδισαν µε αποδωσω τα εργα αυτων εισ τον κολπον 
αυτων8ουτωσ λεγει κυριοσ ον τροπον ευρεθησεται ο ρωξ εν τω βοτρυι και ερουσιν µη λυµηνη αυτον οτι 
ευλογια κυριου εστιν εν αυτω ουτωσ ποιησω ενεκεν του δουλευοντοσ µοι τουτου ενεκεν ου µη απολεσω 
παντασ9και εξαξω το εξ ιακωβ σπερµα και το εξ ιουδα και κληρονοµησει το οροσ το αγιον µου και 
κληρονοµησουσιν οι εκλεκτοι µου και οι δουλοι µου και κατοικησουσιν εκει10και εσονται εν τω δρυµω 
επαυλεισ ποιµνιων και φαραγξ αχωρ εισ αναπαυσιν βουκολιων τω λαω µου οι εζητησαν µε11υµεισ δε οι 
εγκαταλιποντεσ µε και επιλανθανοµενοι το οροσ το αγιον µου και ετοιµαζοντεσ τω δαιµονι τραπεζαν και 
πληρουντεσ τη τυχη κερασµα12εγω παραδωσω υµασ εισ µαχαιραν παντεσ εν σφαγη πεσεισθε οτι εκαλεσα 
υµασ και ουχ υπηκουσατε ελαλησα και παρηκουσατε και εποιησατε το πονηρον εναντιον εµου και α ουκ 
εβουλοµην εξελεξασθε13δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου οι δουλευοντεσ µοι φαγονται υµεισ δε πεινασετε 
ιδου οι δουλευοντεσ µοι πιονται υµεισ δε διψησετε ιδου οι δουλευοντεσ µοι ευφρανθησονται υµεισ δε 
αισχυνθησεσθε14ιδου οι δουλευοντεσ µοι αγαλλιασονται εν ευφροσυνη υµεισ δε κεκραξεσθε δια τον πονον 
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τησ καρδιασ υµων και απο συντριβησ πνευµατοσ ολολυξετε15καταλειψετε γαρ το ονοµα υµων εισ πλησµονην 
τοισ εκλεκτοισ µου υµασ δε ανελει κυριοσ τοισ δε δουλευουσιν αυτω κληθησεται ονοµα καινον16ο 
ευλογηθησεται επι τησ γησ ευλογησουσιν γαρ τον θεον τον αληθινον και οι οµνυοντεσ επι τησ γησ οµουνται 
τον θεον τον αληθινον επιλησονται γαρ την θλιψιν αυτων την πρωτην και ουκ αναβησεται αυτων επι την 
καρδιαν17εσται γαρ ο ουρανοσ καινοσ και η γη καινη και ου µη µνησθωσιν των προτερων ουδ′ ου µη επελθη 
αυτων επι την καρδιαν18αλλ′ ευφροσυνην και αγαλλιαµα ευρησουσιν εν αυτη οτι ιδου εγω ποιω ιερουσαληµ 
αγαλλιαµα και τον λαον µου ευφροσυνην19και αγαλλιασοµαι επι ιερουσαληµ και ευφρανθησοµαι επι τω λαω 
µου και ουκετι µη ακουσθη εν αυτη φωνη κλαυθµου ουδε φωνη κραυγησ20και ου µη γενηται εκει αωροσ και 
πρεσβυτησ οσ ουκ εµπλησει τον χρονον αυτου εσται γαρ ο νεοσ εκατον ετων ο δε αποθνησκων αµαρτωλοσ 
εκατον ετων και επικαταρατοσ εσται21και οικοδοµησουσιν οικιασ και αυτοι ενοικησουσιν και 
καταφυτευσουσιν αµπελωνασ και αυτοι φαγονται τα γενηµατα αυτων22και ου µη οικοδοµησουσιν και αλλοι 
ενοικησουσιν και ου µη φυτευσουσιν και αλλοι φαγονται κατα γαρ τασ ηµερασ του ξυλου τησ ζωησ εσονται 
αι ηµεραι του λαου µου τα εργα των πονων αυτων παλαιωσουσιν23οι δε εκλεκτοι µου ου κοπιασουσιν εισ 
κενον ουδε τεκνοποιησουσιν εισ καταραν οτι σπερµα ηυλογηµενον υπο θεου εστιν και τα εκγονα αυτων µετ′ 
αυτων εσονται24και εσται πριν κεκραξαι αυτουσ εγω επακουσοµαι αυτων ετι λαλουντων αυτων ερω τι 
εστιν25τοτε λυκοι και αρνεσ βοσκηθησονται αµα και λεων ωσ βουσ φαγεται αχυρα οφισ δε γην ωσ αρτον ουκ 
αδικησουσιν ουδε µη λυµανουνται επι τω ορει τω αγιω µου λεγει κυριοσ 

Chapter 66
1ουτωσ λεγει κυριοσ ο ουρανοσ µοι θρονοσ η δε γη υποποδιον των ποδων µου ποιον οικον οικοδοµησετε µοι η 
ποιοσ τοποσ τησ καταπαυσεωσ µου2παντα γαρ ταυτα εποιησεν η χειρ µου και εστιν εµα παντα ταυτα λεγει 
κυριοσ και επι τινα επιβλεψω αλλ′ η επι τον ταπεινον και ησυχιον και τρεµοντα τουσ λογουσ µου3ο δε ανοµοσ 
ο θυων µοι µοσχον ωσ ο αποκτεννων κυνα ο δε αναφερων σεµιδαλιν ωσ αιµα υειον ο διδουσ λιβανον εισ 
µνηµοσυνον ωσ βλασφηµοσ και ουτοι εξελεξαντο τασ οδουσ αυτων και τα βδελυγµατα αυτων α η ψυχη 
αυτων ηθελησεν4καγω εκλεξοµαι τα εµπαιγµατα αυτων και τασ αµαρτιασ ανταποδωσω αυτοισ οτι εκαλεσα 
αυτουσ και ουχ υπηκουσαν µου ελαλησα και ουκ ηκουσαν και εποιησαν το πονηρον εναντιον µου και α ουκ 
εβουλοµην εξελεξαντο5ακουσατε το ρηµα κυριου οι τρεµοντεσ τον λογον αυτου ειπατε αδελφοι ηµων τοισ 
µισουσιν ηµασ και βδελυσσοµενοισ ινα το ονοµα κυριου δοξασθη και οφθη εν τη ευφροσυνη αυτων κακεινοι 
αισχυνθησονται6φωνη κραυγησ εκ πολεωσ φωνη εκ ναου φωνη κυριου ανταποδιδοντοσ ανταποδοσιν τοισ 
αντικειµενοισ7πριν η την ωδινουσαν τεκειν πριν ελθειν τον πονον των ωδινων εξεφυγεν και ετεκεν αρσεν8τισ 
ηκουσεν τοιουτο και τισ εωρακεν ουτωσ η ωδινεν γη εν µια ηµερα η και ετεχθη εθνοσ εισ απαξ οτι ωδινεν και 
ετεκεν σιων τα παιδια αυτησ9εγω δε εδωκα την προσδοκιαν ταυτην και ουκ εµνησθησ µου ειπεν κυριοσ ουκ 
ιδου εγω γεννωσαν και στειραν εποιησα ειπεν ο θεοσ10ευφρανθητι ιερουσαληµ και πανηγυρισατε εν αυτη 
παντεσ οι αγαπωντεσ αυτην χαρητε χαρα παντεσ οσοι πενθειτε επ′ αυτησ11ινα θηλασητε και εµπλησθητε απο 
µαστου παρακλησεωσ αυτησ ινα εκθηλασαντεσ τρυφησητε απο εισοδου δοξησ αυτησ12οτι ταδε λεγει κυριοσ 
ιδου εγω εκκλινω εισ αυτουσ ωσ ποταµοσ ειρηνησ και ωσ χειµαρρουσ επικλυζων δοξαν εθνων τα παιδια 
αυτων επ′ ωµων αρθησονται και επι γονατων παρακληθησονται13ωσ ει τινα µητηρ παρακαλεσει ουτωσ και 
εγω παρακαλεσω υµασ και εν ιερουσαληµ παρακληθησεσθε14και οψεσθε και χαρησεται υµων η καρδια και 
τα οστα υµων ωσ βοτανη ανατελει και γνωσθησεται η χειρ κυριου τοισ σεβοµενοισ αυτον και απειλησει τοισ 
απειθουσιν15ιδου γαρ κυριοσ ωσ πυρ ηξει και ωσ καταιγισ τα αρµατα αυτου αποδουναι εν θυµω εκδικησιν 
και αποσκορακισµον εν φλογι πυροσ16εν γαρ τω πυρι κυριου κριθησεται πασα η γη και εν τη ροµφαια αυτου 
πασα σαρξ πολλοι τραυµατιαι εσονται υπο κυριου17οι αγνιζοµενοι και καθαριζοµενοι εισ τουσ κηπουσ και 
εν τοισ προθυροισ εσθοντεσ κρεασ υειον και τα βδελυγµατα και τον νυν επι το αυτο αναλωθησονται ειπεν 
κυριοσ18καγω τα εργα αυτων και τον λογισµον αυτων επισταµαι ερχοµαι συναγαγειν παντα τα εθνη και τασ 
γλωσσασ και ηξουσιν και οψονται την δοξαν µου19και καταλειψω επ′ αυτων σηµεια και εξαποστελω εξ 
αυτων σεσωσµενουσ εισ τα εθνη εισ θαρσισ και φουδ και λουδ και µοσοχ και θοβελ και εισ την ελλαδα και 
εισ τασ νησουσ τασ πορρω οι ουκ ακηκοασιν µου το ονοµα ουδε εωρακασιν την δοξαν µου και αναγγελουσιν 
µου την δοξαν εν τοισ εθνεσιν20και αξουσιν τουσ αδελφουσ υµων εκ παντων των εθνων δωρον κυριω µεθ′ 
ιππων και αρµατων εν λαµπηναισ ηµιονων µετα σκιαδιων εισ την αγιαν πολιν ιερουσαληµ ειπεν κυριοσ ωσ 
αν ενεγκαισαν οι υιοι ισραηλ εµοι τασ θυσιασ αυτων µετα ψαλµων εισ τον οικον κυριου21και απ′ αυτων 
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ληµψοµαι εµοι ιερεισ και λευιτασ ειπεν κυριοσ22ον τροπον γαρ ο ουρανοσ καινοσ και η γη καινη α εγω ποιω 
µενει ενωπιον µου λεγει κυριοσ ουτωσ στησεται το σπερµα υµων και το ονοµα υµων23και εσται µηνα εκ 
µηνοσ και σαββατον εκ σαββατου ηξει πασα σαρξ ενωπιον µου προσκυνησαι εν ιερουσαληµ ειπεν 
κυριοσ24και εξελευσονται και οψονται τα κωλα των ανθρωπων των παραβεβηκοτων εν εµοι ο γαρ σκωληξ 
αυτων ου τελευτησει και το πυρ αυτων ου σβεσθησεται και εσονται εισ ορασιν παση σαρκι . 
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Jeremiah

Chapter 1
1το ρηµα του θεου ο εγενετο επι ιερεµιαν τον του χελκιου εκ των ιερεων οσ κατωκει εν αναθωθ εν γη 
βενιαµιν2οσ εγενηθη λογοσ του θεου προσ αυτον εν ταισ ηµεραισ ιωσια υιου αµωσ βασιλεωσ ιουδα ετουσ 
τρισκαιδεκατου εν τη βασιλεια αυτου3και εγενετο εν ταισ ηµεραισ ιωακιµ υιου ιωσια βασιλεωσ ιουδα εωσ 
ενδεκατου ετουσ σεδεκια υιου ιωσια βασιλεωσ ιουδα εωσ τησ αιχµαλωσιασ ιερουσαληµ εν τω πεµπτω 
µηνι4και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων5προ του µε πλασαι σε εν κοιλια επισταµαι σε και προ του σε 
εξελθειν εκ µητρασ ηγιακα σε προφητην εισ εθνη τεθεικα σε6και ειπα ω δεσποτα κυριε ιδου ουκ επισταµαι 
λαλειν οτι νεωτεροσ εγω ειµι7και ειπεν κυριοσ προσ µε µη λεγε οτι νεωτεροσ εγω ειµι οτι προσ παντασ ουσ εαν 
εξαποστειλω σε πορευση και κατα παντα οσα εαν εντειλωµαι σοι λαλησεισ8µη φοβηθησ απο προσωπου 
αυτων οτι µετα σου εγω ειµι του εξαιρεισθαι σε λεγει κυριοσ9και εξετεινεν κυριοσ την χειρα αυτου προσ µε 
και ηψατο του στοµατοσ µου και ειπεν κυριοσ προσ µε ιδου δεδωκα τουσ λογουσ µου εισ το στοµα σου10ιδου 
κατεστακα σε σηµερον επι εθνη και βασιλειασ εκριζουν και κατασκαπτειν και απολλυειν και ανοικοδοµειν 
και καταφυτευειν11και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων τι συ ορασ ιερεµια και ειπα βακτηριαν 
καρυι+νην12και ειπεν κυριοσ προσ µε καλωσ εωρακασ διοτι εγρηγορα εγω επι τουσ λογουσ µου του ποιησαι 
αυτουσ13και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε εκ δευτερου λεγων τι συ ορασ και ειπα λεβητα υποκαιοµενον και 
το προσωπον αυτου απο προσωπου βορρα14και ειπεν κυριοσ προσ µε απο προσωπου βορρα εκκαυθησεται τα 
κακα επι παντασ τουσ κατοικουντασ την γην15διοτι ιδου εγω συγκαλω πασασ τασ βασιλειασ απο βορρα τησ 
γησ λεγει κυριοσ και ηξουσιν και θησουσιν εκαστοσ τον θρονον αυτου επι τα προθυρα των πυλων 
ιερουσαληµ και επι παντα τα τειχη τα κυκλω αυτησ και επι πασασ τασ πολεισ ιουδα16και λαλησω προσ 
αυτουσ µετα κρισεωσ περι πασησ τησ κακιασ αυτων ωσ εγκατελιπον µε και εθυσαν θεοισ αλλοτριοισ και 
προσεκυνησαν τοισ εργοισ των χειρων αυτων17και συ περιζωσαι την οσφυν σου και αναστηθι και ειπον προσ 
αυτουσ παντα οσα αν εντειλωµαι σοι µη φοβηθησ απο προσωπου αυτων µηδε πτοηθησ εναντιον αυτων οτι 
µετα σου εγω ειµι του εξαιρεισθαι σε λεγει κυριοσ18ιδου τεθεικα σε εν τη σηµερον ηµερα ωσ πολιν οχυραν και 
ωσ τειχοσ χαλκουν οχυρον απασιν τοισ βασιλευσιν ιουδα και τοισ αρχουσιν αυτου και τω λαω τησ γησ19και 
πολεµησουσιν σε και ου µη δυνωνται προσ σε διοτι µετα σου εγω ειµι του εξαιρεισθαι σε ειπεν κυριοσ

Chapter 2
2και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ εµνησθην ελεουσ νεοτητοσ σου και αγαπησ τελειωσεωσ σου του εξακολουθησαι 
σε τω αγιω ισραηλ λεγει κυριοσ3αγιοσ ισραηλ τω κυριω αρχη γενηµατων αυτου παντεσ οι εσθοντεσ αυτον 
πληµµελησουσιν κακα ηξει επ′ αυτουσ φησιν κυριοσ4ακουσατε λογον κυριου οικοσ ιακωβ και πασα πατρια 
οικου ισραηλ5ταδε λεγει κυριοσ τι ευροσαν οι πατερεσ υµων εν εµοι πληµµεληµα οτι απεστησαν µακραν απ′ 
εµου και επορευθησαν οπισω των µαταιων και εµαταιωθησαν6και ουκ ειπαν που εστιν κυριοσ ο αναγαγων 
ηµασ εκ γησ αιγυπτου ο καθοδηγησασ ηµασ εν τη ερηµω εν γη απειρω και αβατω εν γη ανυδρω και ακαρπω εν 
γη εν η ου διωδευσεν εν αυτη ουθεν και ου κατωκησεν εκει υιοσ ανθρωπου7και εισηγαγον υµασ εισ τον 
καρµηλον του φαγειν υµασ τουσ καρπουσ αυτου και τα αγαθα αυτου και εισηλθατε και εµιανατε την γην µου 
και την κληρονοµιαν µου εθεσθε εισ βδελυγµα8οι ιερεισ ουκ ειπαν που εστιν κυριοσ και οι αντεχοµενοι του 
νοµου ουκ ηπισταντο µε και οι ποιµενεσ ησεβουν εισ εµε και οι προφηται επροφητευον τη βααλ και οπισω 
ανωφελουσ επορευθησαν9δια τουτο ετι κριθησοµαι προσ υµασ λεγει κυριοσ και προσ τουσ υιουσ των υιων 
υµων κριθησοµαι10διοτι διελθετε εισ νησουσ χεττιιµ και ιδετε και εισ κηδαρ αποστειλατε και νοησατε σφοδρα 
και ιδετε ει γεγονεν τοιαυτα11ει αλλαξονται εθνη θεουσ αυτων και ουτοι ουκ εισιν θεοι ο δε λαοσ µου 
ηλλαξατο την δοξαν αυτου εξ ησ ουκ ωφεληθησονται12εξεστη ο ουρανοσ επι τουτω και εφριξεν επι πλειον 
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σφοδρα λεγει κυριοσ13οτι δυο πονηρα εποιησεν ο λαοσ µου εµε εγκατελιπον πηγην υδατοσ ζωησ και ωρυξαν 
εαυτοισ λακκουσ συντετριµµενουσ οι ου δυνησονται υδωρ συνεχειν14µη δουλοσ εστιν ισραηλ η οικογενησ 
εστιν δια τι εισ προνοµην εγενετο15επ′ αυτον ωρυοντο λεοντεσ και εδωκαν την φωνην αυτων οι εταξαν την γην 
αυτου εισ ερηµον και αι πολεισ αυτου κατεσκαφησαν παρα το µη κατοικεισθαι16και υιοι µεµφεωσ και ταφνασ 
εγνωσαν σε και κατεπαιζον σου17ουχι ταυτα εποιησεν σοι το καταλιπειν σε εµε λεγει κυριοσ ο θεοσ σου18και 
νυν τι σοι και τη οδω αιγυπτου του πιειν υδωρ γηων και τι σοι και τη οδω ασσυριων του πιειν υδωρ 
ποταµων19παιδευσει σε η αποστασια σου και η κακια σου ελεγξει σε και γνωθι και ιδε οτι πικρον σοι το 
καταλιπειν σε εµε λεγει κυριοσ ο θεοσ σου και ουκ ευδοκησα επι σοι λεγει κυριοσ ο θεοσ σου20οτι απ′ αιωνοσ 
συνετριψασ τον ζυγον σου διεσπασασ τουσ δεσµουσ σου και ειπασ ου δουλευσω αλλα πορευσοµαι επι παν 
βουνον υψηλον και υποκατω παντοσ ξυλου κατασκιου εκει διαχυθησοµαι εν τη πορνεια µου21εγω δε 
εφυτευσα σε αµπελον καρποφορον πασαν αληθινην πωσ εστραφησ εισ πικριαν η αµπελοσ η αλλοτρια22εαν 
αποπλυνη εν νιτρω και πληθυνησ σεαυτη ποαν κεκηλιδωσαι εν ταισ αδικιαισ σου εναντιον εµου λεγει 
κυριοσ23πωσ ερεισ ουκ εµιανθην και οπισω τησ βααλ ουκ επορευθην ιδε τασ οδουσ σου εν τω πολυανδριω και 
γνωθι τι εποιησασ οψε φωνη αυτησ ωλολυξεν τασ οδουσ αυτησ24επλατυνεν εφ′ υδατα ερηµου εν επιθυµιαισ 
ψυχησ αυτησ επνευµατοφορειτο παρεδοθη τισ επιστρεψει αυτην παντεσ οι ζητουντεσ αυτην ου κοπιασουσιν 
εν τη ταπεινωσει αυτησ ευρησουσιν αυτην25αποστρεψον τον ποδα σου απο οδου τραχειασ και τον φαρυγγα 
σου απο διψουσ η δε ειπεν ανδριουµαι οτι ηγαπηκει αλλοτριουσ και οπισω αυτων επορευετο26ωσ αισχυνη 
κλεπτου οταν αλω ουτωσ αισχυνθησονται οι υιοι ισραηλ αυτοι και οι βασιλεισ αυτων και οι αρχοντεσ αυτων 
και οι ιερεισ αυτων και οι προφηται αυτων27τω ξυλω ειπαν οτι πατηρ µου ει συ και τω λιθω συ εγεννησασ µε 
και εστρεψαν επ′ εµε νωτα και ου προσωπα αυτων και εν τω καιρω των κακων αυτων ερουσιν αναστα και 
σωσον ηµασ28και που εισιν οι θεοι σου ουσ εποιησασ σεαυτω ει αναστησονται και σωσουσιν σε εν καιρω τησ 
κακωσεωσ σου οτι κατ′ αριθµον των πολεων σου ησαν θεοι σου ιουδα και κατ′ αριθµον διοδων τησ 
ιερουσαληµ εθυον τη βααλ29ινα τι λαλειτε προσ µε παντεσ υµεισ ησεβησατε και παντεσ υµεισ ηνοµησατε εισ 
εµε λεγει κυριοσ30µατην επαταξα τα τεκνα υµων παιδειαν ουκ εδεξασθε µαχαιρα κατεφαγεν τουσ προφητασ 
υµων ωσ λεων ολεθρευων και ουκ εφοβηθητε31ακουσατε λογον κυριου ταδε λεγει κυριοσ µη ερηµοσ εγενοµην 
τω ισραηλ η γη κεχερσωµενη δια τι ειπεν ο λαοσ µου ου κυριευθησοµεθα και ουχ ηξοµεν προσ σε ετι32µη 
επιλησεται νυµφη τον κοσµον αυτησ και παρθενοσ την στηθοδεσµιδα αυτησ ο δε λαοσ µου επελαθετο µου 
ηµερασ ων ουκ εστιν αριθµοσ33τι ετι καλον επιτηδευσεισ εν ταισ οδοισ σου του ζητησαι αγαπησιν ουχ ουτωσ 
αλλα και συ επονηρευσω του µιαναι τασ οδουσ σου34και εν ταισ χερσιν σου ευρεθησαν αιµατα ψυχων 
αθωων ουκ εν διορυγµασιν ευρον αυτουσ αλλ′ επι παση δρυι35και ειπασ αθωοσ ειµι αλλα αποστραφητω ο 
θυµοσ αυτου απ′ εµου ιδου εγω κρινοµαι προσ σε εν τω λεγειν σε ουχ ηµαρτον36τι κατεφρονησασ σφοδρα του 
δευτερωσαι τασ οδουσ σου και απο αιγυπτου καταισχυνθηση καθωσ κατησχυνθησ απο ασσουρ37οτι και 
εντευθεν εξελευση και αι χειρεσ σου επι τησ κεφαλησ σου οτι απωσατο κυριοσ την ελπιδα σου και ουκ 
ευοδωθηση εν αυτη

Chapter 3
1εαν εξαποστειλη ανηρ την γυναικα αυτου και απελθη απ′ αυτου και γενηται ανδρι ετερω µη ανακαµπτουσα 
ανακαµψει προσ αυτον ετι ου µιαινοµενη µιανθησεται η γυνη εκεινη και συ εξεπορνευσασ εν ποιµεσιν 
πολλοισ και ανεκαµπτεσ προσ µε λεγει κυριοσ2αρον εισ ευθειαν τουσ οφθαλµουσ σου και ιδε που ουχι 
εξεφυρθησ επι ταισ οδοισ εκαθισασ αυτοισ ωσει κορωνη ερηµουµενη και εµιανασ την γην εν ταισ πορνειαισ 
σου και εν ταισ κακιαισ σου3και εσχεσ ποιµενασ πολλουσ εισ προσκοµµα σεαυτη οψισ πορνησ εγενετο σοι 
απηναισχυντησασ προσ παντασ4ουχ ωσ οικον µε εκαλεσασ και πατερα και αρχηγον τησ παρθενιασ σου5µη 
διαµενει εισ τον αιωνα η διαφυλαχθησεται εισ νεικοσ ιδου ελαλησασ και εποιησασ τα πονηρα ταυτα και 
ηδυνασθησ6και ειπεν κυριοσ προσ µε εν ταισ ηµεραισ ιωσια του βασιλεωσ ειδεσ α εποιησεν µοι η κατοικια 
του ισραηλ επορευθησαν επι παν οροσ υψηλον και υποκατω παντοσ ξυλου αλσωδουσ και επορνευσαν 
εκει7και ειπα µετα το πορνευσαι αυτην ταυτα παντα προσ µε αναστρεψον και ουκ ανεστρεψεν και ειδεν την 
ασυνθεσιαν αυτησ η ασυνθετοσ ιουδα8και ειδον διοτι περι παντων ων κατεληµφθη εν οισ εµοιχατο η 
κατοικια του ισραηλ και εξαπεστειλα αυτην και εδωκα αυτη βιβλιον αποστασιου εισ τασ χειρασ αυτησ και 
ουκ εφοβηθη η ασυνθετοσ ιουδα και επορευθη και επορνευσεν και αυτη9και εγενετο εισ ουθεν η πορνεια 
αυτησ και εµοιχευσεν το ξυλον και τον λιθον10και εν πασιν τουτοισ ουκ επεστραφη προσ µε η ασυνθετοσ 
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ιουδα εξ ολησ τησ καρδιασ αυτησ αλλ′ επι ψευδει11και ειπεν κυριοσ προσ µε εδικαιωσεν την ψυχην αυτου 
ισραηλ απο τησ ασυνθετου ιουδα12πορευου και αναγνωθι τουσ λογουσ τουτουσ προσ βορραν και ερεισ 
επιστραφητι προσ µε η κατοικια του ισραηλ λεγει κυριοσ και ου στηριω το προσωπον µου εφ′ υµασ οτι 
ελεηµων εγω ειµι λεγει κυριοσ και ου µηνιω υµιν εισ τον αιωνα13πλην γνωθι την αδικιαν σου οτι εισ κυριον 
τον θεον σου ησεβησασ και διεχεασ τασ οδουσ σου εισ αλλοτριουσ υποκατω παντοσ ξυλου αλσωδουσ τησ δε 
φωνησ µου ουχ υπηκουσασ λεγει κυριοσ14επιστραφητε υιοι αφεστηκοτεσ λεγει κυριοσ διοτι εγω 
κατακυριευσω υµων και ληµψοµαι υµασ ενα εκ πολεωσ και δυο εκ πατριασ και εισαξω υµασ εισ σιων15και 
δωσω υµιν ποιµενασ κατα την καρδιαν µου και ποιµανουσιν υµασ ποιµαινοντεσ µετ′ επιστηµησ16και εσται 
εαν πληθυνθητε και αυξηθητε επι τησ γησ εν ταισ ηµεραισ εκειναισ λεγει κυριοσ ουκ ερουσιν ετι κιβωτοσ 
διαθηκησ αγιου ισραηλ ουκ αναβησεται επι καρδιαν ουκ ονοµασθησεται ουδε επισκεφθησεται και ου 
ποιηθησεται ετι17εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και εν τω καιρω εκεινω καλεσουσιν την ιερουσαληµ θρονοσ 
κυριου και συναχθησονται εισ αυτην παντα τα εθνη και ου πορευσονται ετι οπισω των ενθυµηµατων τησ 
καρδιασ αυτων τησ πονηρασ18εν ταισ ηµεραισ εκειναισ συνελευσονται οικοσ ιουδα επι τον οικον του ισραηλ 
και ηξουσιν επι το αυτο απο γησ βορρα και απο πασων των χωρων επι την γην ην κατεκληρονοµησα τουσ 
πατερασ αυτων19και εγω ειπα γενοιτο κυριε οτι ταξω σε εισ τεκνα και δωσω σοι γην εκλεκτην κληρονοµιαν 
θεου παντοκρατοροσ εθνων και ειπα πατερα καλεσετε µε και απ′ εµου ουκ αποστραφησεσθε20πλην ωσ αθετει 
γυνη εισ τον συνοντα αυτη ουτωσ ηθετησεν εισ εµε οικοσ ισραηλ λεγει κυριοσ21φωνη εκ χειλεων ηκουσθη 
κλαυθµου και δεησεωσ υιων ισραηλ οτι ηδικησαν εν ταισ οδοισ αυτων επελαθοντο θεου αγιου 
αυτων22επιστραφητε υιοι επιστρεφοντεσ και ιασοµαι τα συντριµµατα υµων ιδου δουλοι ηµεισ εσοµεθα σοι οτι 
συ κυριοσ ο θεοσ ηµων ει23οντωσ εισ ψευδοσ ησαν οι βουνοι και η δυναµισ των ορεων πλην δια κυριου θεου 
ηµων η σωτηρια του ισραηλ24η δε αισχυνη καταναλωσεν τουσ µοχθουσ των πατερων ηµων απο νεοτητοσ 
ηµων τα προβατα αυτων και τουσ µοσχουσ αυτων και τουσ υιουσ αυτων και τασ θυγατερασ 
αυτων25εκοιµηθηµεν εν τη αισχυνη ηµων και επεκαλυψεν ηµασ η ατιµια ηµων διοτι εναντι του θεου ηµων 
ηµαρτοµεν ηµεισ και οι πατερεσ ηµων απο νεοτητοσ ηµων εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και ουχ υπηκουσαµεν τησ 
φωνησ κυριου του θεου ηµων

Chapter 4
1εαν επιστραφη ισραηλ λεγει κυριοσ προσ µε επιστραφησεται εαν περιελη τα βδελυγµατα αυτου εκ στοµατοσ 
αυτου και απο του προσωπου µου ευλαβηθη2και οµοση ζη κυριοσ µετα αληθειασ και εν κρισει και εν 
δικαιοσυνη και ευλογησουσιν εν αυτη εθνη και εν αυτω αινεσουσιν τω θεω εν ιερουσαληµ3οτι ταδε λεγει 
κυριοσ τοισ ανδρασιν ιουδα και τοισ κατοικουσιν ιερουσαληµ νεωσατε εαυτοισ νεωµατα και µη σπειρητε επ′ 
ακανθαισ4περιτµηθητε τω θεω υµων και περιτεµεσθε την σκληροκαρδιαν υµων ανδρεσ ιουδα και οι 
κατοικουντεσ ιερουσαληµ µη εξελθη ωσ πυρ ο θυµοσ µου και εκκαυθησεται και ουκ εσται ο σβεσων απο 
προσωπου πονηριασ επιτηδευµατων υµων5αναγγειλατε εν τω ιουδα και ακουσθητω εν ιερουσαληµ ειπατε 
σηµανατε επι τησ γησ σαλπιγγι και κεκραξατε µεγα ειπατε συναχθητε και εισελθωµεν εισ τασ πολεισ τασ 
τειχηρεισ6αναλαβοντεσ φευγετε εισ σιων σπευσατε µη στητε οτι κακα εγω επαγω απο βορρα και συντριβην 
µεγαλην7ανεβη λεων εκ τησ µανδρασ αυτου εξολεθρευων εθνη εξηρεν και εξηλθεν εκ του τοπου αυτου του 
θειναι την γην εισ ερηµωσιν και πολεισ καθαιρεθησονται παρα το µη κατοικεισθαι αυτασ8επι τουτοισ 
περιζωσασθε σακκουσ και κοπτεσθε και αλαλαξατε διοτι ουκ απεστραφη ο θυµοσ κυριου αφ′ υµων9και εσται 
εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ απολειται η καρδια του βασιλεωσ και η καρδια των αρχοντων και οι ιερεισ 
εκστησονται και οι προφηται θαυµασονται10και ειπα ω δεσποτα κυριε αρα γε απατων ηπατησασ τον λαον 
τουτον και την ιερουσαληµ λεγων ειρηνη εσται υµιν και ιδου ηψατο η µαχαιρα εωσ τησ ψυχησ αυτων11εν τω 
καιρω εκεινω ερουσιν τω λαω τουτω και τη ιερουσαληµ πνευµα πλανησεωσ εν τη ερηµω οδοσ τησ θυγατροσ 
του λαου µου ουκ εισ καθαρον ουδ′ εισ αγιον12πνευµα πληρωσεωσ ηξει µοι νυν δε εγω λαλω κριµατα προσ 
αυτουσ13ιδου ωσ νεφελη αναβησεται και ωσ καταιγισ τα αρµατα αυτου κουφοτεροι αετων οι ιπποι αυτου 
ουαι ηµιν οτι ταλαιπωρουµεν14αποπλυνε απο κακιασ την καρδιαν σου ιερουσαληµ ινα σωθησ εωσ ποτε 
υπαρξουσιν εν σοι διαλογισµοι πονων σου15διοτι φωνη αναγγελλοντοσ εκ δαν ηξει και ακουσθησεται πονοσ 
εξ ορουσ εφραιµ16αναµνησατε εθνη ιδου ηκασιν αναγγειλατε εν ιερουσαληµ συστροφαι ερχονται εκ γησ 
µακροθεν και εδωκαν επι τασ πολεισ ιουδα φωνην αυτων17ωσ φυλασσοντεσ αγρον εγενοντο επ′ αυτην κυκλω 
οτι εµου ηµελησασ λεγει κυριοσ18αι οδοι σου και τα επιτηδευµατα σου εποιησαν ταυτα σοι αυτη η κακια σου 
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οτι πικρα οτι ηψατο εωσ τησ καρδιασ σου19την κοιλιαν µου την κοιλιαν µου αλγω και τα αισθητηρια τησ 
καρδιασ µου µαιµασσει η ψυχη µου σπαρασσεται η καρδια µου ου σιωπησοµαι οτι φωνην σαλπιγγοσ 
ηκουσεν η ψυχη µου κραυγην πολεµου20και ταλαιπωριαν συντριµµον επικαλειται οτι τεταλαιπωρηκεν πασα 
η γη αφνω τεταλαιπωρηκεν η σκηνη διεσπασθησαν αι δερρεισ µου21εωσ ποτε οψοµαι φευγοντασ ακουων 
φωνην σαλπιγγων22διοτι οι ηγουµενοι του λαου µου εµε ουκ ηδεισαν υιοι αφρονεσ εισιν και ου συνετοι σοφοι 
εισιν του κακοποιησαι το δε καλωσ ποιησαι ουκ επεγνωσαν23επεβλεψα επι την γην και ιδου ουθεν και εισ τον 
ουρανον και ουκ ην τα φωτα αυτου24ειδον τα ορη και ην τρεµοντα και παντασ τουσ βουνουσ 
ταρασσοµενουσ25επεβλεψα και ιδου ουκ ην ανθρωποσ και παντα τα πετεινα του ουρανου επτοειτο26ειδον και 
ιδου ο καρµηλοσ ερηµοσ και πασαι αι πολεισ εµπεπυρισµεναι πυρι απο προσωπου κυριου και απο προσωπου 
οργησ θυµου αυτου ηφανισθησαν27ταδε λεγει κυριοσ ερηµοσ εσται πασα η γη συντελειαν δε ου µη 
ποιησω28επι τουτοισ πενθειτω η γη και συσκοτασατω ο ουρανοσ ανωθεν διοτι ελαλησα και ου µετανοησω 
ωρµησα και ουκ αποστρεψω απ′ αυτησ29απο φωνησ ιππεωσ και εντεταµενου τοξου ανεχωρησεν πασα χωρα 
εισεδυσαν εισ τα σπηλαια και εισ τα αλση εκρυβησαν και επι τασ πετρασ ανεβησαν πασα πολισ 
εγκατελειφθη ου κατοικει εν αυταισ ανθρωποσ30και συ τι ποιησεισ εαν περιβαλη κοκκινον και κοσµηση 
κοσµω χρυσω και εαν εγχριση στιβι τουσ οφθαλµουσ σου εισ µατην ο ωραι+σµοσ σου απωσαντο σε οι 
ερασται σου την ψυχην σου ζητουσιν31οτι φωνην ωσ ωδινουσησ ηκουσα του στεναγµου σου ωσ 
πρωτοτοκουσησ φωνη θυγατροσ σιων εκλυθησεται και παρησει τασ χειρασ αυτησ οιµµοι εγω οτι εκλειπει η 
ψυχη µου επι τοισ ανηρηµενοισ

Chapter 5
1περιδραµετε εν ταισ οδοισ ιερουσαληµ και ιδετε και γνωτε και ζητησατε εν ταισ πλατειαισ αυτησ εαν ευρητε 
ανδρα ει εστιν ποιων κριµα και ζητων πιστιν και ιλεωσ εσοµαι αυτοισ λεγει κυριοσ2ζη κυριοσ λεγουσιν δια 
τουτο ουκ επι ψευδεσιν οµνυουσιν3κυριε οι οφθαλµοι σου εισ πιστιν εµαστιγωσασ αυτουσ και ουκ επονεσαν 
συνετελεσασ αυτουσ και ουκ ηθελησαν δεξασθαι παιδειαν εστερεωσαν τα προσωπα αυτων υπερ πετραν και 
ουκ ηθελησαν επιστραφηναι4και εγω ειπα ισωσ πτωχοι εισιν διοτι ουκ εδυνασθησαν οτι ουκ εγνωσαν οδον 
κυριου και κρισιν θεου5πορευσοµαι προσ τουσ αδρουσ και λαλησω αυτοισ οτι αυτοι επεγνωσαν οδον κυριου 
και κρισιν θεου και ιδου οµοθυµαδον συνετριψαν ζυγον διερρηξαν δεσµουσ6δια τουτο επαισεν αυτουσ λεων 
εκ του δρυµου και λυκοσ εωσ των οικιων ωλεθρευσεν αυτουσ και παρδαλισ εγρηγορησεν επι τασ πολεισ 
αυτων παντεσ οι εκπορευοµενοι απ′ αυτων θηρευθησονται οτι επληθυναν ασεβειασ αυτων ισχυσαν εν ταισ 
αποστροφαισ αυτων7ποια τουτων ιλεωσ γενωµαι σοι οι υιοι σου εγκατελιπον µε και ωµνυον εν τοισ ουκ ουσιν 
θεοισ και εχορτασα αυτουσ και εµοιχωντο και εν οικοισ πορνων κατελυον8ιπποι θηλυµανεισ εγενηθησαν 
εκαστοσ επι την γυναικα του πλησιον αυτου εχρεµετιζον9µη επι τουτοισ ουκ επισκεψοµαι λεγει κυριοσ η εν 
εθνει τοιουτω ουκ εκδικησει η ψυχη µου10αναβητε επι τουσ προµαχωνασ αυτησ και κατασκαψατε 
συντελειαν δε µη ποιησητε υπολιπεσθε τα υποστηριγµατα αυτησ οτι του κυριου εισιν11οτι αθετων ηθετησεν 
εισ εµε λεγει κυριοσ οικοσ ισραηλ και οικοσ ιουδα12εψευσαντο τω κυριω εαυτων και ειπαν ουκ εστιν ταυτα 
ουχ ηξει εφ′ ηµασ κακα και µαχαιραν και λιµον ουκ οψοµεθα13οι προφηται ηµων ησαν εισ ανεµον και λογοσ 
κυριου ουχ υπηρχεν εν αυτοισ ουτωσ εσται αυτοισ14δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ανθ′ ων 
ελαλησατε το ρηµα τουτο ιδου εγω δεδωκα τουσ λογουσ µου εισ το στοµα σου πυρ και τον λαον τουτον ξυλα 
και καταφαγεται αυτουσ15ιδου εγω επαγω εφ′ υµασ εθνοσ πορρωθεν οικοσ ισραηλ λεγει κυριοσ εθνοσ ου ουκ 
ακουση τησ φωνησ τησ γλωσσησ αυτου16παντεσ ισχυροι17και κατεδονται τον θερισµον υµων και τουσ 
αρτουσ υµων και κατεδονται τουσ υιουσ υµων και τασ θυγατερασ υµων και κατεδονται τα προβατα υµων και 
τουσ µοσχουσ υµων και κατεδονται τουσ αµπελωνασ υµων και τουσ συκωνασ υµων και τουσ ελαιωνασ υµων 
και αλοησουσιν τασ πολεισ τασ οχυρασ υµων εφ′ αισ υµεισ πεποιθατε επ′ αυταισ εν ροµφαια18και εσται εν 
ταισ ηµεραισ εκειναισ λεγει κυριοσ ο θεοσ σου ου µη ποιησω υµασ εισ συντελειαν19και εσται οταν ειπητε 
τινοσ ενεκεν εποιησεν κυριοσ ο θεοσ ηµων ηµιν απαντα ταυτα και ερεισ αυτοισ ανθ′ ων εδουλευσατε θεοισ 
αλλοτριοισ εν τη γη υµων ουτωσ δουλευσετε αλλοτριοισ εν γη ουχ υµων20αναγγειλατε ταυτα εισ τον οικον 
ιακωβ και ακουσθητω εν τω ιουδα21ακουσατε δη ταυτα λαοσ µωροσ και ακαρδιοσ οφθαλµοι αυτοισ και ου 
βλεπουσιν ωτα αυτοισ και ουκ ακουουσιν22µη εµε ου φοβηθησεσθε λεγει κυριοσ η απο προσωπου µου ουκ 
ευλαβηθησεσθε τον ταξαντα αµµον οριον τη θαλασση προσταγµα αιωνιον και ουχ υπερβησεται αυτο και 
ταραχθησεται και ου δυνησεται και ηχησουσιν τα κυµατα αυτησ και ουχ υπερβησεται αυτο23τω δε λαω 

http://spindleworks.com/septuagint/Jeremiah.htm (4 of 38) [23/08/2004 04:55:36 p.m.]



Jeremiah - Septuagint

τουτω εγενηθη καρδια ανηκοοσ και απειθησ και εξεκλιναν και απηλθοσαν24και ουκ ειπον εν τη καρδια 
αυτων φοβηθωµεν δη κυριον τον θεον ηµων τον διδοντα ηµιν υετον προιµον και οψιµον κατα καιρον 
πληρωσεωσ προσταγµατοσ θερισµου και εφυλαξεν ηµιν25αι ανοµιαι υµων εξεκλιναν ταυτα και αι αµαρτιαι 
υµων απεστησαν τα αγαθα αφ′ υµων26οτι ευρεθησαν εν τω λαω µου ασεβεισ και παγιδασ εστησαν διαφθειραι 
ανδρασ και συνελαµβανοσαν27ωσ παγισ εφεσταµενη πληρησ πετεινων ουτωσ οι οικοι αυτων πληρεισ δολου 
δια τουτο εµεγαλυνθησαν και επλουτησαν28και παρεβησαν κρισιν ουκ εκριναν κρισιν ορφανου και κρισιν 
χηρασ ουκ εκρινοσαν29µη επι τουτοισ ουκ επισκεψοµαι λεγει κυριοσ η εν εθνει τω τοιουτω ουκ εκδικησει η 
ψυχη µου30εκστασισ και φρικτα εγενηθη επι τησ γησ31οι προφηται προφητευουσιν αδικα και οι ιερεισ 
επεκροτησαν ταισ χερσιν αυτων και ο λαοσ µου ηγαπησεν ουτωσ και τι ποιησετε εισ τα µετα ταυτα 

Chapter 6
1ενισχυσατε υιοι βενιαµιν εκ µεσου τησ ιερουσαληµ και εν θεκουε σηµανατε σαλπιγγι και υπερ βαιθαχαρµα 
αρατε σηµειον οτι κακα εκκεκυφεν απο βορρα και συντριβη µεγαλη γινεται2και αφαιρεθησεται το υψοσ σου 
θυγατερ σιων3εισ αυτην ηξουσιν ποιµενεσ και τα ποιµνια αυτων και πηξουσιν επ′ αυτην σκηνασ κυκλω και 
ποιµανουσιν εκαστοσ τη χειρι αυτου4παρασκευασασθε επ′ αυτην εισ πολεµον αναστητε και αναβωµεν επ′ 
αυτην µεσηµβριασ ουαι ηµιν οτι κεκλικεν η ηµερα οτι εκλειπουσιν αι σκιαι τησ εσπερασ5αναστητε και 
αναβωµεν εν τη νυκτι και διαφθειρωµεν τα θεµελια αυτησ6οτι ταδε λεγει κυριοσ εκκοψον τα ξυλα αυτησ 
εκχεον επι ιερουσαληµ δυναµιν ω πολισ ψευδησ ολη καταδυναστεια εν αυτη7ωσ ψυχει λακκοσ υδωρ ουτωσ 
ψυχει κακια αυτησ ασεβεια και ταλαιπωρια ακουσθησεται εν αυτη επι προσωπον αυτησ δια παντοσ πονω και 
µαστιγι8παιδευθηση ιερουσαληµ µη αποστη η ψυχη µου απο σου µη ποιησω σε αβατον γην ητισ ου 
κατοικηθησεται9οτι ταδε λεγει κυριοσ καλαµασθε καλαµασθε ωσ αµπελον τα καταλοιπα του ισραηλ 
επιστρεψατε ωσ ο τρυγων επι τον καρταλλον αυτου10προσ τινα λαλησω και διαµαρτυρωµαι και ακουσεται 
ιδου απεριτµητα τα ωτα αυτων και ου δυνανται ακουειν ιδου το ρηµα κυριου εγενετο αυτοισ εισ ονειδισµον 
ου µη βουληθωσιν αυτο ακουσαι11και τον θυµον µου επλησα και επεσχον και ου συνετελεσα αυτουσ εκχεω 
επι νηπια εξωθεν και επι συναγωγην νεανισκων αµα οτι ανηρ και γυνη συλληµφθησονται πρεσβυτεροσ µετα 
πληρουσ ηµερων12και µεταστραφησονται αι οικιαι αυτων εισ ετερουσ αγροι και αι γυναικεσ αυτων επι το 
αυτο οτι εκτενω την χειρα µου επι τουσ κατοικουντασ την γην ταυτην λεγει κυριοσ13οτι απο µικρου αυτων 
και εωσ µεγαλου παντεσ συνετελεσαντο ανοµα απο ιερεωσ και εωσ ψευδοπροφητου παντεσ εποιησαν 
ψευδη14και ιωντο το συντριµµα του λαου µου εξουθενουντεσ και λεγοντεσ ειρηνη ειρηνη και που εστιν 
ειρηνη15κατησχυνθησαν οτι εξελιποσαν και ουδ′ ωσ καταισχυνοµενοι κατησχυνθησαν και την ατιµιαν 
αυτων ουκ εγνωσαν δια τουτο πεσουνται εν τη πτωσει αυτων και εν καιρω επισκοπησ αυτων απολουνται ειπεν 
κυριοσ16ταδε λεγει κυριοσ στητε επι ταισ οδοισ και ιδετε και ερωτησατε τριβουσ κυριου αιωνιουσ και ιδετε 
ποια εστιν η οδοσ η αγαθη και βαδιζετε εν αυτη και ευρησετε αγνισµον ταισ ψυχαισ υµων και ειπαν ου 
πορευσοµεθα17κατεστακα εφ′ υµασ σκοπουσ ακουσατε τησ φωνησ τησ σαλπιγγοσ και ειπαν ουκ 
ακουσοµεθα18δια τουτο ηκουσαν τα εθνη και οι ποιµαινοντεσ τα ποιµνια αυτων19ακουε γη ιδου εγω επαγω επι 
τον λαον τουτον κακα τον καρπον αποστροφησ αυτων οτι των λογων µου ου προσεσχον και τον νοµον µου 
απωσαντο20ινα τι µοι λιβανον εκ σαβα φερετε και κινναµωµον εκ γησ µακροθεν τα ολοκαυτωµατα υµων ουκ 
εισιν δεκτα και αι θυσιαι υµων ουχ ηδυναν µοι21δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω διδωµι επι τον λαον 
τουτον ασθενειαν και ασθενησουσιν εν αυτη πατερεσ και υιοι αµα γειτων και ο πλησιον αυτου 
απολουνται22ταδε λεγει κυριοσ ιδου λαοσ ερχεται απο βορρα και εθνη εξεγερθησεται απ′ εσχατου τησ 
γησ23τοξον και ζιβυνην κρατησουσιν ιταµοσ εστιν και ουκ ελεησει φωνη αυτου ωσ θαλασσα κυµαινουσα εφ′ 
ιπποισ και αρµασιν παραταξεται ωσ πυρ εισ πολεµον προσ σε θυγατερ σιων24ηκουσαµεν την ακοην αυτων 
παρελυθησαν αι χειρεσ ηµων θλιψισ κατεσχεν ηµασ ωδινεσ ωσ τικτουσησ25µη εκπορευεσθε εισ αγρον και εν 
ταισ οδοισ µη βαδιζετε οτι ροµφαια των εχθρων παροικει κυκλοθεν26θυγατερ λαου µου περιζωσαι σακκον 
καταπασαι εν σποδω πενθοσ αγαπητου ποιησαι σεαυτη κοπετον οικτρον οτι εξαιφνησ ηξει ταλαιπωρια εφ′ 
υµασ27δοκιµαστην δεδωκα σε εν λαοισ δεδοκιµασµενοισ και γνωση µε εν τω δοκιµασαι µε την οδον 
αυτων28παντεσ ανηκοοι πορευοµενοι σκολιωσ χαλκοσ και σιδηροσ παντεσ διεφθαρµενοι εισιν29εξελιπεν 
φυσητηρ απο πυροσ εξελιπεν µολιβοσ εισ κενον αργυροκοποσ αργυροκοπει πονηρια αυτων ουκ 
ετακη30αργυριον αποδεδοκιµασµενον καλεσατε αυτουσ οτι απεδοκιµασεν αυτουσ κυριοσ 
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Chapter 7
2ακουσατε λογον κυριου πασα η ιουδαια3ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ διορθωσατε τασ οδουσ υµων και 
τα επιτηδευµατα υµων και κατοικιω υµασ εν τω τοπω τουτω4µη πεποιθατε εφ′ εαυτοισ επι λογοισ ψευδεσιν οτι 
το παραπαν ουκ ωφελησουσιν υµασ λεγοντεσ ναοσ κυριου ναοσ κυριου εστιν5οτι εαν διορθουντεσ 
διορθωσητε τασ οδουσ υµων και τα επιτηδευµατα υµων και ποιουντεσ ποιησητε κρισιν ανα µεσον ανδροσ και 
ανα µεσον του πλησιον αυτου6και προσηλυτον και ορφανον και χηραν µη καταδυναστευσητε και αιµα 
αθωον µη εκχεητε εν τω τοπω τουτω και οπισω θεων αλλοτριων µη πορευησθε εισ κακον υµιν7και κατοικιω 
υµασ εν τω τοπω τουτω εν γη η εδωκα τοισ πατρασιν υµων εξ αιωνοσ και εωσ αιωνοσ8ει δε υµεισ πεποιθατε 
επι λογοισ ψευδεσιν οθεν ουκ ωφεληθησεσθε9και φονευετε και µοιχασθε και κλεπτετε και οµνυετε επ′ αδικω 
και εθυµιατε τη βααλ και επορευεσθε οπισω θεων αλλοτριων ων ουκ οιδατε του κακωσ ειναι υµιν10και ηλθετε 
και εστητε ενωπιον εµου εν τω οικω ου επικεκληται το ονοµα µου επ′ αυτω και ειπατε απεσχηµεθα του µη 
ποιειν παντα τα βδελυγµατα ταυτα11µη σπηλαιον ληστων ο οικοσ µου ου επικεκληται το ονοµα µου επ′ αυτω 
εκει ενωπιον υµων και εγω ιδου εωρακα λεγει κυριοσ12οτι πορευθητε εισ τον τοπον µου τον εν σηλωµ ου 
κατεσκηνωσα το ονοµα µου εκει εµπροσθεν και ιδετε α εποιησα αυτω απο προσωπου κακιασ λαου µου 
ισραηλ13και νυν ανθ′ ων εποιησατε παντα τα εργα ταυτα και ελαλησα προσ υµασ και ουκ ηκουσατε µου και 
εκαλεσα υµασ και ουκ απεκριθητε14και ποιησω τω οικω τουτω ω επικεκληται το ονοµα µου επ′ αυτω εφ′ ω 
υµεισ πεποιθατε επ′ αυτω και τω τοπω ω εδωκα υµιν και τοισ πατρασιν υµων καθωσ εποιησα τη σηλωµ15και 
απορριψω υµασ απο προσωπου µου καθωσ απερριψα τουσ αδελφουσ υµων παν το σπερµα εφραιµ16και συ µη 
προσευχου περι του λαου τουτου και µη αξιου του ελεηθηναι αυτουσ και µη ευχου και µη προσελθησ µοι 
περι αυτων οτι ουκ εισακουσοµαι17η ουχ ορασ τι αυτοι ποιουσιν εν ταισ πολεσιν ιουδα και εν ταισ οδοισ 
ιερουσαληµ18οι υιοι αυτων συλλεγουσιν ξυλα και οι πατερεσ αυτων καιουσι πυρ και αι γυναικεσ αυτων 
τριβουσιν σταισ του ποιησαι χαυωνασ τη στρατια του ουρανου και εσπεισαν σπονδασ θεοισ αλλοτριοισ ινα 
παροργισωσιν µε19µη εµε αυτοι παροργιζουσιν λεγει κυριοσ ουχι εαυτουσ οπωσ καταισχυνθη τα προσωπα 
αυτων20δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου οργη και θυµοσ µου χειται επι τον τοπον τουτον και επι τουσ 
ανθρωπουσ και επι τα κτηνη και επι παν ξυλον του αγρου αυτων και επι παντα τα γενηµατα τησ γησ και 
καυθησεται και ου σβεσθησεται21ταδε λεγει κυριοσ τα ολοκαυτωµατα υµων συναγαγετε µετα των θυσιων 
υµων και φαγετε κρεα22οτι ουκ ελαλησα προσ τουσ πατερασ υµων και ουκ ενετειλαµην αυτοισ εν ηµερα η 
ανηγαγον αυτουσ εκ γησ αιγυπτου περι ολοκαυτωµατων και θυσιασ23αλλ′ η το ρηµα τουτο ενετειλαµην 
αυτοισ λεγων ακουσατε τησ φωνησ µου και εσοµαι υµιν εισ θεον και υµεισ εσεσθε µοι εισ λαον και πορευεσθε 
εν πασαισ ταισ οδοισ µου αισ αν εντειλωµαι υµιν οπωσ αν ευ η υµιν24και ουκ ηκουσαν µου και ου προσεσχεν 
το ουσ αυτων αλλ′ επορευθησαν εν τοισ ενθυµηµασιν τησ καρδιασ αυτων τησ κακησ και εγενηθησαν εισ τα 
οπισθεν και ουκ εισ τα εµπροσθεν25αφ′ ησ ηµερασ εξηλθοσαν οι πατερεσ αυτων εκ γησ αιγυπτου και εωσ τησ 
ηµερασ ταυτησ και εξαπεστειλα προσ υµασ παντασ τουσ δουλουσ µου τουσ προφητασ ηµερασ και ορθρου 
και απεστειλα26και ουκ ηκουσαν µου και ου προσεσχεν το ουσ αυτων και εσκληρυναν τον τραχηλον αυτων 
υπερ τουσ πατερασ αυτων27και ερεισ αυτοισ τον λογον τουτον τουτο το εθνοσ ο ουκ ηκουσεν τησ φωνησ 
κυριου ουδε εδεξατο παιδειαν εξελιπεν η πιστισ εκ στοµατοσ αυτων29κειραι την κεφαλην σου και απορριπτε 
και αναλαβε επι χειλεων θρηνον οτι απεδοκιµασεν κυριοσ και απωσατο την γενεαν την ποιουσαν ταυτα30οτι 
εποιησαν οι υιοι ιουδα το πονηρον εναντιον εµου λεγει κυριοσ εταξαν τα βδελυγµατα αυτων εν τω οικω ου 
επικεκληται το ονοµα µου επ′ αυτον του µιαναι αυτον31και ωκοδοµησαν τον βωµον του ταφεθ οσ εστιν εν 
φαραγγι υιου εννοµ του κατακαιειν τουσ υιουσ αυτων και τασ θυγατερασ αυτων εν πυρι ο ουκ ενετειλαµην 
αυτοισ και ου διενοηθην εν τη καρδια µου32δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριοσ και ουκ ερουσιν ετι 
βωµοσ του ταφεθ και φαραγξ υιου εννοµ αλλ′ η φαραγξ των ανηρηµενων και θαψουσιν εν τω ταφεθ δια το µη 
υπαρχειν τοπον33και εσονται οι νεκροι του λαου τουτου εισ βρωσιν τοισ πετεινοισ του ουρανου και τοισ 
θηριοισ τησ γησ και ουκ εσται ο αποσοβων34και καταλυσω εκ πολεων ιουδα και εκ διοδων ιερουσαληµ φωνην 
ευφραινοµενων και φωνην χαιροντων φωνην νυµφιου και φωνην νυµφησ οτι εισ ερηµωσιν εσται πασα η γη

Chapter 8
1εν τω καιρω εκεινω λεγει κυριοσ εξοισουσιν τα οστα των βασιλεων ιουδα και τα οστα των αρχοντων αυτου 
και τα οστα των ιερεων και τα οστα των προφητων και τα οστα των κατοικουντων ιερουσαληµ εκ των ταφων 
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αυτων2και ψυξουσιν αυτα προσ τον ηλιον και την σεληνην και προσ παντασ τουσ αστερασ και προσ πασαν 
την στρατιαν του ουρανου α ηγαπησαν και οισ εδουλευσαν και ων επορευθησαν οπισω αυτων και ων 
αντειχοντο και οισ προσεκυνησαν αυτοισ ου κοπησονται και ου ταφησονται και εσονται εισ παραδειγµα επι 
προσωπου τησ γησ3οτι ειλοντο τον θανατον η την ζωην και πασιν τοισ καταλοιποισ τοισ καταλειφθεισιν απο 
τησ γενεασ εκεινησ εν παντι τοπω ου εαν εξωσω αυτουσ εκει4οτι ταδε λεγει κυριοσ µη ο πιπτων ουκ ανισταται 
η ο αποστρεφων ουκ επιστρεφει5δια τι απεστρεψεν ο λαοσ µου ουτοσ αποστροφην αναιδη και 
κατεκρατηθησαν εν τη προαιρεσει αυτων και ουκ ηθελησαν του επιστρεψαι6ενωτισασθε δη και ακουσατε ουχ 
ουτωσ λαλησουσιν ουκ εστιν ανθρωποσ µετανοων απο τησ κακιασ αυτου λεγων τι εποιησα διελιπεν ο τρεχων 
απο του δροµου αυτου ωσ ιπποσ καθιδροσ εν χρεµετισµω αυτου7και η ασιδα εν τω ουρανω εγνω τον καιρον 
αυτησ τρυγων και χελιδων αγρου στρουθια εφυλαξαν καιρουσ εισοδων αυτων ο δε λαοσ µου ουκ εγνω τα 
κριµατα κυριου8πωσ ερειτε οτι σοφοι εσµεν ηµεισ και νοµοσ κυριου εστιν µεθ′ ηµων εισ µατην εγενηθη 
σχοινοσ ψευδησ γραµµατευσιν9ησχυνθησαν σοφοι και επτοηθησαν και εαλωσαν οτι τον λογον κυριου 
απεδοκιµασαν σοφια τισ εστιν εν αυτοισ10δια τουτο δωσω τασ γυναικασ αυτων ετεροισ και τουσ αγρουσ 
αυτων τοισ κληρονοµοισ13και συναξουσιν τα γενηµατα αυτων λεγει κυριοσ ουκ εστιν σταφυλη εν ταισ 
αµπελοισ και ουκ εστιν συκα εν ταισ συκαισ και τα φυλλα κατερρυηκεν14επι τι ηµεισ καθηµεθα συναχθητε 
και εισελθωµεν εισ τασ πολεισ τασ οχυρασ και απορριφωµεν οτι ο θεοσ απερριψεν ηµασ και εποτισεν ηµασ 
υδωρ χολησ οτι ηµαρτοµεν εναντιον αυτου15συνηχθηµεν εισ ειρηνην και ουκ ην αγαθα εισ καιρον ιασεωσ 
και ιδου σπουδη16εκ δαν ακουσοµεθα φωνην οξυτητοσ ιππων αυτου απο φωνησ χρεµετισµου ιππασιασ ιππων 
αυτου εσεισθη πασα η γη και ηξει και καταφαγεται την γην και το πληρωµα αυτησ πολιν και τουσ 
κατοικουντασ εν αυτη17διοτι ιδου εγω εξαποστελλω εισ υµασ οφεισ θανατουντασ οισ ουκ εστιν επασαι και 
δηξονται υµασ18ανιατα µετ′ οδυνησ καρδιασ υµων απορουµενησ19ιδου φωνη κραυγησ θυγατροσ λαου µου 
απο γησ µακροθεν µη κυριοσ ουκ εστιν εν σιων η βασιλευσ ουκ εστιν εκει δια τι παρωργισαν µε εν τοισ 
γλυπτοισ αυτων και εν µαταιοισ αλλοτριοισ20διηλθεν θεροσ παρηλθεν αµητοσ και ηµεισ ου διεσωθηµεν21επι 
συντριµµατι θυγατροσ λαου µου εσκοτωθην απορια κατισχυσαν µε ωδινεσ ωσ τικτουσησ22µη ρητινη ουκ 
εστιν εν γαλααδ η ιατροσ ουκ εστιν εκει δια τι ουκ ανεβη ιασισ θυγατροσ λαου µου23τισ δωσει κεφαλη µου 
υδωρ και οφθαλµοισ µου πηγην δακρυων και κλαυσοµαι τον λαον µου τουτον ηµερασ και νυκτοσ τουσ 
τετραυµατισµενουσ θυγατροσ λαου µου

Chapter 9
1τισ δωη µοι εν τη ερηµω σταθµον εσχατον και καταλειψω τον λαον µου και απελευσοµαι απ′ αυτων οτι 
παντεσ µοιχωνται συνοδοσ αθετουντων2και ενετειναν την γλωσσαν αυτων ωσ τοξον ψευδοσ και ου πιστισ 
ενισχυσεν επι τησ γησ οτι εκ κακων εισ κακα εξηλθοσαν και εµε ουκ εγνωσαν3εκαστοσ απο του πλησιον 
αυτου φυλαξασθε και επ′ αδελφοισ αυτων µη πεποιθατε οτι πασ αδελφοσ πτερνη πτερνιει και πασ φιλοσ 
δολιωσ πορευσεται4εκαστοσ κατα του φιλου αυτου καταπαιξεται αληθειαν ου µη λαλησωσιν µεµαθηκεν η 
γλωσσα αυτων λαλειν ψευδη ηδικησαν και ου διελιπον του επιστρεψαι5τοκοσ επι τοκω δολοσ επι δολω ουκ 
ηθελον ειδεναι µε6δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω πυρωσω αυτουσ και δοκιµω αυτουσ οτι ποιησω απο 
προσωπου πονηριασ θυγατροσ λαου µου7βολισ τιτρωσκουσα η γλωσσα αυτων δολια τα ρηµατα του 
στοµατοσ αυτων τω πλησιον αυτου λαλει ειρηνικα και εν εαυτω εχει την εχθραν8µη επι τουτοισ ουκ 
επισκεψοµαι λεγει κυριοσ η εν λαω τω τοιουτω ουκ εκδικησει η ψυχη µου9επι τα ορη λαβετε κοπετον και επι 
τασ τριβουσ τησ ερηµου θρηνον οτι εξελιπον παρα το µη ειναι ανθρωπουσ ουκ ηκουσαν φωνην υπαρξεωσ 
απο πετεινων του ουρανου και εωσ κτηνων εξεστησαν ωχοντο10και δωσω την ιερουσαληµ εισ µετοικιαν και 
εισ κατοικητηριον δρακοντων και τασ πολεισ ιουδα εισ αφανισµον θησοµαι παρα το µη κατοικεισθαι11τισ ο 
ανθρωποσ ο συνετοσ και συνετω τουτο και ω λογοσ στοµατοσ κυριου προσ αυτον αναγγειλατω υµιν ενεκεν 
τινοσ απωλετο η γη ανηφθη ωσ ερηµοσ παρα το µη διοδευεσθαι αυτην12και ειπεν κυριοσ προσ µε δια το 
εγκαταλιπειν αυτουσ τον νοµον µου ον εδωκα προ προσωπου αυτων και ουκ ηκουσαν τησ φωνησ µου13αλλ′ 
επορευθησαν οπισω των αρεστων τησ καρδιασ αυτων τησ κακησ και οπισω των ειδωλων α εδιδαξαν αυτουσ 
οι πατερεσ αυτων14δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ιδου εγω ψωµιω αυτουσ αναγκασ και ποτιω 
αυτουσ υδωρ χολησ15και διασκορπιω αυτουσ εν τοισ εθνεσιν εισ ουσ ουκ εγινωσκον αυτοι και οι πατερεσ 
αυτων και επαποστελω επ′ αυτουσ την µαχαιραν εωσ του εξαναλωσαι αυτουσ εν αυτη16ταδε λεγει κυριοσ 
καλεσατε τασ θρηνουσασ και ελθετωσαν και προσ τασ σοφασ αποστειλατε και φθεγξασθωσαν17και 
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λαβετωσαν εφ′ υµασ θρηνον και καταγαγετωσαν οι οφθαλµοι υµων δακρυα και τα βλεφαρα υµων ρειτω 
υδωρ18οτι φωνη οικτου ηκουσθη εν σιων πωσ εταλαιπωρησαµεν κατησχυνθηµεν σφοδρα οτι εγκατελιποµεν 
την γην και απερριψαµεν τα σκηνωµατα ηµων19ακουσατε δη γυναικεσ λογον θεου και δεξασθω τα ωτα υµων 
λογουσ στοµατοσ αυτου και διδαξατε τασ θυγατερασ υµων οικτον και γυνη την πλησιον αυτησ θρηνον20οτι 
ανεβη θανατοσ δια των θυριδων υµων εισηλθεν εισ την γην υµων του εκτριψαι νηπια εξωθεν και νεανισκουσ 
απο των πλατειων21και εσονται οι νεκροι των ανθρωπων εισ παραδειγµα επι προσωπου του πεδιου τησ γησ 
υµων και ωσ χορτοσ οπισω θεριζοντοσ και ουκ εσται ο συναγων22ταδε λεγει κυριοσ µη καυχασθω ο σοφοσ εν 
τη σοφια αυτου και µη καυχασθω ο ισχυροσ εν τη ισχυι αυτου και µη καυχασθω ο πλουσιοσ εν τω πλουτω 
αυτου23αλλ′ η εν τουτω καυχασθω ο καυχωµενοσ συνιειν και γινωσκειν οτι εγω ειµι κυριοσ ποιων ελεοσ και 
κριµα και δικαιοσυνην επι τησ γησ οτι εν τουτοισ το θεληµα µου λεγει κυριοσ24ιδου ηµεραι ερχονται λεγει 
κυριοσ και επισκεψοµαι επι παντασ περιτετµηµενουσ ακροβυστιασ αυτων25επ′ αιγυπτον και επι την ιουδαιαν 
και επι εδωµ και επι υιουσ αµµων και επι υιουσ µωαβ και επι παντα περικειροµενον τα κατα προσωπον αυτου 
τουσ κατοικουντασ εν τη ερηµω οτι παντα τα εθνη απεριτµητα σαρκι και πασ οικοσ ισραηλ απεριτµητοι 
καρδιασ αυτων

Chapter 10
1ακουσατε τον λογον κυριου ον ελαλησεν εφ′ υµασ οικοσ ισραηλ2ταδε λεγει κυριοσ κατα τασ οδουσ των 
εθνων µη µανθανετε και απο των σηµειων του ουρανου µη φοβεισθε οτι φοβουνται αυτα τοισ προσωποισ 
αυτων3οτι τα νοµιµα των εθνων µαταια ξυλον εστιν εκ του δρυµου εκκεκοµµενον εργον τεκτονοσ και 
χωνευµα4αργυριω και χρυσιω κεκαλλωπισµενα εστιν εν σφυραισ και ηλοισ εστερεωσαν αυτα και ου 
κινηθησονται5αιροµενα αρθησονται οτι ουκ επιβησονται µη φοβηθητε αυτα οτι ου µη κακοποιησωσιν και 
αγαθον ουκ εστιν εν αυτοισ9αργυριον τορευτον εστιν ου πορευσονται αργυριον προσβλητον απο θαρσισ ηξει 
χρυσιον µωφαζ και χειρ χρυσοχοων εργα τεχνιτων παντα υακινθον και πορφυραν ενδυσουσιν αυτα11ουτωσ 
ερειτε αυτοισ θεοι οι τον ουρανον και την γην ουκ εποιησαν απολεσθωσαν απο τησ γησ και υποκατωθεν του 
ουρανου τουτου12κυριοσ ο ποιησασ την γην εν τη ισχυι αυτου ο ανορθωσασ την οικουµενην εν τη σοφια 
αυτου και τη φρονησει αυτου εξετεινεν τον ουρανον13και πληθοσ υδατοσ εν ουρανω και ανηγαγεν νεφελασ εξ 
εσχατου τησ γησ αστραπασ εισ υετον εποιησεν και εξηγαγεν φωσ εκ θησαυρων αυτου14εµωρανθη πασ 
ανθρωποσ απο γνωσεωσ κατησχυνθη πασ χρυσοχοοσ επι τοισ γλυπτοισ αυτου οτι ψευδη εχωνευσαν ουκ 
εστιν πνευµα εν αυτοισ15µαταια εστιν εργα εµπεπαιγµενα εν καιρω επισκοπησ αυτων απολουνται16ουκ εστιν 
τοιαυτη µερισ τω ιακωβ οτι ο πλασασ τα παντα αυτοσ κληρονοµια αυτου κυριοσ ονοµα αυτω17συνηγαγεν 
εξωθεν την υποστασιν σου κατοικουσα εν εκλεκτοισ18οτι ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω σκελιζω τουσ 
κατοικουντασ την γην ταυτην εν θλιψει οπωσ ευρεθη η πληγη σου19ουαι επι συντριµµατι σου αλγηρα η πληγη 
σου καγω ειπα οντωσ τουτο το τραυµα µου και κατελαβεν µε20η σκηνη µου εταλαιπωρησεν ωλετο και πασαι 
αι δερρεισ µου διεσπασθησαν οι υιοι µου και τα προβατα µου ουκ εισιν ουκ εστιν ετι τοποσ τησ σκηνησ µου 
τοποσ των δερρεων µου21οτι οι ποιµενεσ ηφρονευσαντο και τον κυριον ουκ εξεζητησαν δια τουτο ουκ 
ενοησεν πασα η νοµη και διεσκορπισθησαν22φωνη ακοησ ιδου ερχεται και σεισµοσ µεγασ εκ γησ βορρα του 
ταξαι τασ πολεισ ιουδα εισ αφανισµον και κοιτην στρουθων23οιδα κυριε οτι ουχι του ανθρωπου η οδοσ αυτου 
ουδε ανηρ πορευσεται και κατορθωσει πορειαν αυτου24παιδευσον ηµασ κυριε πλην εν κρισει και µη εν θυµω 
ινα µη ολιγουσ ηµασ ποιησησ25εκχεον τον θυµον σου επι εθνη τα µη ειδοτα σε και επι γενεασ αι το ονοµα σου 
ουκ επεκαλεσαντο οτι κατεφαγον τον ιακωβ και εξανηλωσαν αυτον και την νοµην αυτου ηρηµωσαν 

Chapter 11
1ο λογοσ ο γενοµενοσ παρα κυριου προσ ιερεµιαν λεγων2ακουσατε τουσ λογουσ τησ διαθηκησ ταυτησ και 
λαλησεισ προσ ανδρασ ιουδα και προσ τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ3και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει 
κυριοσ ο θεοσ ισραηλ επικαταρατοσ ο ανθρωποσ οσ ουκ ακουσεται των λογων τησ διαθηκησ ταυτησ4ησ 
ενετειλαµην τοισ πατρασιν υµων εν ηµερα η ανηγαγον αυτουσ εκ γησ αιγυπτου εκ καµινου τησ σιδηρασ 
λεγων ακουσατε τησ φωνησ µου και ποιησατε παντα οσα εαν εντειλωµαι υµιν και εσεσθε µοι εισ λαον και εγω 
εσοµαι υµιν εισ θεον5οπωσ στησω τον ορκον µου ον ωµοσα τοισ πατρασιν υµων του δουναι αυτοισ γην 
ρεουσαν γαλα και µελι καθωσ η ηµερα αυτη και απεκριθην και ειπα γενοιτο κυριε6και ειπεν κυριοσ προσ µε 
αναγνωθι τουσ λογουσ τουτουσ εν πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ λεγων ακουσατε τουσ λογουσ τησ 
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διαθηκησ ταυτησ και ποιησατε αυτουσ8και ουκ εποιησαν9και ειπεν κυριοσ προσ µε ευρεθη συνδεσµοσ εν 
ανδρασιν ιουδα και εν τοισ κατοικουσιν ιερουσαληµ10επεστραφησαν επι τασ αδικιασ των πατερων αυτων 
των προτερον οι ουκ ηθελον εισακουσαι των λογων µου και ιδου αυτοι βαδιζουσιν οπισω θεων αλλοτριων του 
δουλευειν αυτοισ και διεσκεδασαν οικοσ ισραηλ και οικοσ ιουδα την διαθηκην µου ην διεθεµην προσ τουσ 
πατερασ αυτων11δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επαγω επι τον λαον τουτον κακα εξ ων ου δυνησονται 
εξελθειν εξ αυτων και κεκραξονται προσ µε και ουκ εισακουσοµαι αυτων12και πορευσονται πολεισ ιουδα και 
οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ και κεκραξονται προσ τουσ θεουσ οισ αυτοι θυµιωσιν αυτοισ µη σωσουσιν 
αυτουσ εν καιρω των κακων αυτων13οτι κατ′ αριθµον των πολεων σου ησαν θεοι σου ιουδα και κατ′ αριθµον 
εξοδων τησ ιερουσαληµ εταξατε βωµουσ θυµιαν τη βααλ14και συ µη προσευχου περι του λαου τουτου και µη 
αξιου περι αυτων εν δεησει και προσευχη οτι ουκ εισακουσοµαι εν τω καιρω εν ω επικαλουνται µε εν καιρω 
κακωσεωσ αυτων15τι η ηγαπηµενη εν τω οικω µου εποιησεν βδελυγµα µη ευχαι και κρεα αγια αφελουσιν απο 
σου τασ κακιασ σου η τουτοισ διαφευξη16ελαιαν ωραιαν ευσκιον τω ειδει εκαλεσεν κυριοσ το ονοµα σου εισ 
φωνην περιτοµησ αυτησ ανηφθη πυρ επ′ αυτην µεγαλη η θλιψισ επι σε ηχρεωθησαν οι κλαδοι αυτησ17και 
κυριοσ ο καταφυτευσασ σε ελαλησεν επι σε κακα αντι τησ κακιασ οικου ισραηλ και οικου ιουδα οτι 
εποιησαν εαυτοισ του παροργισαι µε εν τω θυµιαν αυτουσ τη βααλ18κυριε γνωρισον µοι και γνωσοµαι τοτε 
ειδον τα επιτηδευµατα αυτων19εγω δε ωσ αρνιον ακακον αγοµενον του θυεσθαι ουκ εγνων επ′ εµε ελογισαντο 
λογισµον πονηρον λεγοντεσ δευτε και εµβαλωµεν ξυλον εισ τον αρτον αυτου και εκτριψωµεν αυτον απο γησ 
ζωντων και το ονοµα αυτου ου µη µνησθη ετι20κυριε κρινων δικαια δοκιµαζων νεφρουσ και καρδιασ ιδοιµι 
την παρα σου εκδικησιν εξ αυτων οτι προσ σε απεκαλυψα το δικαιωµα µου21δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ επι 
τουσ ανδρασ αναθωθ τουσ ζητουντασ την ψυχην µου τουσ λεγοντασ ου µη προφητευσησ επι τω ονοµατι 
κυριου ει δε µη αποθανη εν ταισ χερσιν ηµων22ιδου εγω επισκεψοµαι επ′ αυτουσ οι νεανισκοι αυτων εν 
µαχαιρα αποθανουνται και οι υιοι αυτων και αι θυγατερεσ αυτων τελευτησουσιν εν λιµω23και εγκαταλειµµα 
ουκ εσται αυτων οτι επαξω κακα επι τουσ κατοικουντασ εν αναθωθ εν ενιαυτω επισκεψεωσ αυτων

Chapter 12
1δικαιοσ ει κυριε οτι απολογησοµαι προσ σε πλην κριµατα λαλησω προσ σε τι οτι οδοσ ασεβων ευοδουται 
ευθηνησαν παντεσ οι αθετουντεσ αθετηµατα2εφυτευσασ αυτουσ και ερριζωθησαν ετεκνοποιησαν και 
εποιησαν καρπον εγγυσ ει συ του στοµατοσ αυτων και πορρω απο των νεφρων αυτων3και συ κυριε γινωσκεισ 
µε δεδοκιµακασ την καρδιαν µου εναντιον σου αγνισον αυτουσ εισ ηµεραν σφαγησ αυτων4εωσ ποτε πενθησει 
η γη και πασ ο χορτοσ του αγρου ξηρανθησεται απο κακιασ των κατοικουντων εν αυτη ηφανισθησαν κτηνη 
και πετεινα οτι ειπαν ουκ οψεται ο θεοσ οδουσ ηµων5σου οι ποδεσ τρεχουσιν και εκλυουσιν σε πωσ 
παρασκευαση εφ′ ιπποισ και εν γη ειρηνησ συ πεποιθασ πωσ ποιησεισ εν φρυαγµατι του ιορδανου6οτι και οι 
αδελφοι σου και ο οικοσ του πατροσ σου και ουτοι ηθετησαν σε και αυτοι εβοησαν εκ των οπισω σου 
επισυνηχθησαν µη πιστευσησ εν αυτοισ οτι λαλησουσιν προσ σε καλα7εγκαταλελοιπα τον οικον µου αφηκα 
την κληρονοµιαν µου εδωκα την ηγαπηµενην ψυχην µου εισ χειρασ εχθρων αυτησ8εγενηθη η κληρονοµια 
µου εµοι ωσ λεων εν δρυµω εδωκεν επ′ εµε την φωνην αυτησ δια τουτο εµισησα αυτην9µη σπηλαιον υαινησ η 
κληρονοµια µου εµοι η σπηλαιον κυκλω αυτησ βαδισατε συναγαγετε παντα τα θηρια του αγρου και 
ελθετωσαν του φαγειν αυτην10ποιµενεσ πολλοι διεφθειραν τον αµπελωνα µου εµολυναν την µεριδα µου 
εδωκαν µεριδα επιθυµητην µου εισ ερηµον αβατον11ετεθη εισ αφανισµον απωλειασ δι′ εµε αφανισµω 
ηφανισθη πασα η γη οτι ουκ εστιν ανηρ τιθεµενοσ εν καρδια12επι πασαν διεκβολην εν τη ερηµω ηλθον 
ταλαιπωρουντεσ οτι µαχαιρα του κυριου καταφαγεται απ′ ακρου τησ γησ εωσ ακρου τησ γησ ουκ εστιν 
ειρηνη παση σαρκι13σπειρατε πυρουσ και ακανθασ θερισατε οι κληροι αυτων ουκ ωφελησουσιν αυτουσ 
αισχυνθητε απο καυχησεωσ υµων απο ονειδισµου εναντι κυριου14οτι ταδε λεγει κυριοσ περι παντων των 
γειτονων των πονηρων των απτοµενων τησ κληρονοµιασ µου ησ εµερισα τω λαω µου ισραηλ ιδου εγω αποσπω 
αυτουσ απο τησ γησ αυτων και τον ιουδαν εκβαλω εκ µεσου αυτων15και εσται µετα το εκβαλειν µε αυτουσ 
επιστρεψω και ελεησω αυτουσ και κατοικιω αυτουσ εκαστον εισ την κληρονοµιαν αυτου και εκαστον εισ την 
γην αυτου16και εσται εαν µαθοντεσ µαθωσιν την οδον του λαου µου του οµνυειν τω ονοµατι µου ζη κυριοσ 
καθωσ εδιδαξαν τον λαον µου οµνυειν τη βααλ και οικοδοµηθησονται εν µεσω του λαου µου17εαν δε µη 
επιστρεψωσιν και εξαρω το εθνοσ εκεινο εξαρσει και απωλεια
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Chapter 13
1ταδε λεγει κυριοσ βαδισον και κτησαι σεαυτω περιζωµα λινουν και περιθου περι την οσφυν σου και εν υδατι 
ου διελευσεται2και εκτησαµην το περιζωµα κατα τον λογον κυριου και περιεθηκα περι την οσφυν µου3και 
εγενηθη λογοσ κυριου προσ µε λεγων4λαβε το περιζωµα το περι την οσφυν σου και αναστηθι και βαδισον επι 
τον ευφρατην και κατακρυψον αυτο εκει εν τη τρυµαλια τησ πετρασ5και επορευθην και εκρυψα αυτο εν τω 
ευφρατη καθωσ ενετειλατο µοι κυριοσ6και εγενετο µεθ′ ηµερασ πολλασ και ειπεν κυριοσ προσ µε αναστηθι 
βαδισον επι τον ευφρατην και λαβε εκειθεν το περιζωµα ο ενετειλαµην σοι του κατακρυψαι εκει7και 
επορευθην επι τον ευφρατην ποταµον και ωρυξα και ελαβον το περιζωµα εκ του τοπου ου κατωρυξα αυτο εκει 
και ιδου διεφθαρµενον ην ο ου µη χρησθη εισ ουθεν8και εγενηθη λογοσ κυριου προσ µε λεγων9ταδε λεγει 
κυριοσ ουτω φθερω την υβριν ιουδα και την υβριν ιερουσαληµ10την πολλην ταυτην υβριν τουσ µη 
βουλοµενουσ υπακουειν των λογων µου και πορευθεντασ οπισω θεων αλλοτριων του δουλευειν αυτοισ και 
του προσκυνειν αυτοισ και εσονται ωσπερ το περιζωµα τουτο ο ου χρησθησεται εισ ουθεν11οτι καθαπερ 
κολλαται το περιζωµα περι την οσφυν του ανθρωπου ουτωσ εκολλησα προσ εµαυτον τον οικον του ισραηλ 
και παν οικον ιουδα του γενεσθαι µοι εισ λαον ονοµαστον και εισ καυχηµα και εισ δοξαν και ουκ 
εισηκουσαν µου12και ερεισ προσ τον λαον τουτον πασ ασκοσ πληρωθησεται οινου και εσται εαν ειπωσιν 
προσ σε µη γνοντεσ ου γνωσοµεθα οτι πασ ασκοσ πληρωθησεται οινου13και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει 
κυριοσ ιδου εγω πληρω τουσ κατοικουντασ την γην ταυτην και τουσ βασιλεισ αυτων τουσ καθηµενουσ υιουσ 
δαυιδ επι θρονου αυτου και τουσ ιερεισ και τουσ προφητασ και τον ιουδαν και παντασ τουσ κατοικουντασ 
ιερουσαληµ µεθυσµατι14και διασκορπιω αυτουσ ανδρα και τον αδελφον αυτου και τουσ πατερασ αυτων και 
τουσ υιουσ αυτων εν τω αυτω ουκ επιποθησω λεγει κυριοσ και ου φεισοµαι και ουκ οικτιρησω απο διαφθορασ 
αυτων15ακουσατε και ενωτισασθε και µη επαιρεσθε οτι κυριοσ ελαλησεν16δοτε τω κυριω θεω υµων δοξαν προ 
του συσκοτασαι και προσ του προσκοψαι ποδασ υµων επ′ ορη σκοτεινα και αναµενειτε εισ φωσ και εκει σκια 
θανατου και τεθησονται εισ σκοτοσ17εαν δε µη ακουσητε κεκρυµµενωσ κλαυσεται η ψυχη υµων απο 
προσωπου υβρεωσ και καταξουσιν οι οφθαλµοι υµων δακρυα οτι συνετριβη το ποιµνιον κυριου18ειπατε τω 
βασιλει και τοισ δυναστευουσιν ταπεινωθητε και καθισατε οτι καθηρεθη απο κεφαλησ υµων στεφανοσ δοξησ 
υµων19πολεισ αι προσ νοτον συνεκλεισθησαν και ουκ ην ο ανοιγων απωκισθη ιουδασ συνετελεσεν αποικιαν 
τελειαν20αναλαβε οφθαλµουσ σου ιερουσαληµ και ιδε τουσ ερχοµενουσ απο βορρα που εστιν το ποιµνιον ο 
εδοθη σοι προβατα δοξησ σου21τι ερεισ οταν επισκεπτωνται σε και συ εδιδαξασ αυτουσ επι σε µαθηµατα εισ 
αρχην ουκ ωδινεσ καθεξουσιν σε καθωσ γυναικα τικτουσαν22και εαν ειπησ εν τη καρδια σου δια τι 
απηντησεν µοι ταυτα δια το πληθοσ τησ αδικιασ σου ανεκαλυφθη τα οπισθια σου παραδειγµατισθηναι τασ 
πτερνασ σου23ει αλλαξεται αιθιοψ το δερµα αυτου και παρδαλισ τα ποικιλµατα αυτησ και υµεισ δυνησεσθε 
ευ ποιησαι µεµαθηκοτεσ τα κακα24και διεσπειρα αυτουσ ωσ φρυγανα φεροµενα υπο ανεµου εισ 
ερηµον25ουτοσ ο κληροσ σου και µερισ του απειθειν υµασ εµοι λεγει κυριοσ ωσ επελαθου µου και ηλπισασ 
επι ψευδεσιν26καγω αποκαλυψω τα οπισω σου επι το προσωπον σου και οφθησεται η ατιµια σου27και η 
µοιχεια σου και ο χρεµετισµοσ σου και η απαλλοτριωσισ τησ πορνειασ σου επι των βουνων και εν τοισ 
αγροισ εωρακα τα βδελυγµατα σου ουαι σοι ιερουσαληµ οτι ουκ εκαθαρισθησ οπισω µου εωσ τινοσ ετι 

Chapter 14
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν περι τησ αβροχιασ2επενθησεν η ιουδαια και αι πυλαι αυτησ 
εκενωθησαν και εσκοτωθησαν επι τησ γησ και η κραυγη τησ ιερουσαληµ ανεβη3και οι µεγιστανεσ αυτησ 
απεστειλαν τουσ νεωτερουσ αυτων εφ′ υδωρ ηλθοσαν επι τα φρεατα και ουχ ευροσαν υδωρ και απεστρεψαν 
τα αγγεια αυτων κενα4και τα εργα τησ γησ εξελιπεν οτι ουκ ην υετοσ ησχυνθησαν γεωργοι επεκαλυψαν την 
κεφαλην αυτων5και ελαφοι εν αγρω ετεκον και εγκατελιπον οτι ουκ ην βοτανη6ονοι αγριοι εστησαν επι ναπασ 
ειλκυσαν ανεµον εξελιπον οι οφθαλµοι αυτων οτι ουκ ην χορτοσ απο λαου αδικιασ7ει αι αµαρτιαι ηµων 
αντεστησαν ηµιν κυριε ποιησον ηµιν ενεκεν σου οτι πολλαι αι αµαρτιαι ηµων εναντιον σου οτι σοι 
ηµαρτοµεν8υποµονη ισραηλ κυριε και σωζεισ εν καιρω κακων ινα τι εγενηθησ ωσει παροικοσ επι τησ γησ και 
ωσ αυτοχθων εκκλινων εισ καταλυµα9µη εση ωσπερ ανθρωποσ υπνων η ωσ ανηρ ου δυναµενοσ σωζειν και 
συ εν ηµιν ει κυριε και το ονοµα σου επικεκληται εφ′ ηµασ µη επιλαθη ηµων10ουτωσ λεγει κυριοσ τω λαω 
τουτω ηγαπησαν κινειν ποδασ αυτων και ουκ εφεισαντο και ο θεοσ ουκ ευδοκησεν εν αυτοισ νυν 
µνησθησεται των αδικιων αυτων11και ειπεν κυριοσ προσ µε µη προσευχου περι του λαου τουτου εισ 
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αγαθα12οτι εαν νηστευσωσιν ουκ εισακουσοµαι τησ δεησεωσ αυτων και εαν προσενεγκωσιν ολοκαυτωµατα 
και θυσιασ ουκ ευδοκησω εν αυτοισ οτι εν µαχαιρα και εν λιµω και εν θανατω εγω συντελεσω αυτουσ13και 
ειπα ω κυριε ιδου οι προφηται αυτων προφητευουσιν και λεγουσιν ουκ οψεσθε µαχαιραν ουδε λιµοσ εσται εν 
υµιν οτι αληθειαν και ειρηνην δωσω επι τησ γησ και εν τω τοπω τουτω14και ειπεν κυριοσ προσ µε ψευδη οι 
προφηται προφητευουσιν επι τω ονοµατι µου ουκ απεστειλα αυτουσ και ουκ ενετειλαµην αυτοισ και ουκ 
ελαλησα προσ αυτουσ οτι ορασεισ ψευδεισ και µαντειασ και οιωνισµατα και προαιρεσεισ καρδιασ αυτων 
αυτοι προφητευουσιν υµιν15δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ περι των προφητων των προφητευοντων επι τω 
ονοµατι µου ψευδη και εγω ουκ απεστειλα αυτουσ οι λεγουσιν µαχαιρα και λιµοσ ουκ εσται επι τησ γησ 
ταυτησ εν θανατω νοσερω αποθανουνται και εν λιµω συντελεσθησονται οι προφηται16και ο λαοσ οισ αυτοι 
προφητευουσιν αυτοισ και εσονται ερριµµενοι εν ταισ διοδοισ ιερουσαληµ απο προσωπου µαχαιρασ και του 
λιµου και ουκ εσται ο θαπτων αυτουσ και αι γυναικεσ αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερεσ αυτων και 
εκχεω επ′ αυτουσ τα κακα αυτων17και ερεισ προσ αυτουσ τον λογον τουτον καταγαγετε επ′ οφθαλµουσ υµων 
δακρυα ηµερασ και νυκτοσ και µη διαλιπετωσαν οτι συντριµµατι συνετριβη θυγατηρ λαου µου και πληγη 
οδυνηρα σφοδρα18εαν εξελθω εισ το πεδιον και ιδου τραυµατιαι µαχαιρασ και εαν εισελθω εισ την πολιν και 
ιδου πονοσ λιµου οτι ιερευσ και προφητησ επορευθησαν εισ γην ην ουκ ηδεισαν19µη αποδοκιµαζων 
απεδοκιµασασ τον ιουδαν και απο σιων απεστη η ψυχη σου ινα τι επαισασ ηµασ και ουκ εστιν ηµιν ιασισ 
υπεµειναµεν εισ ειρηνην και ουκ ην αγαθα εισ καιρον ιασεωσ και ιδου ταραχη20εγνωµεν κυριε αµαρτηµατα 
ηµων αδικιασ πατερων ηµων οτι ηµαρτοµεν εναντιον σου21κοπασον δια το ονοµα σου µη απολεσησ θρονον 
δοξησ σου µνησθητι µη διασκεδασησ την διαθηκην σου την µεθ′ ηµων22µη εστιν εν ειδωλοισ των εθνων 
υετιζων και ει ο ουρανοσ δωσει πλησµονην αυτου ουχι συ ει αυτοσ και υποµενουµεν σε οτι συ εποιησασ 
παντα ταυτα

Chapter 15
1και ειπεν κυριοσ προσ µε εαν στη µωυσησ και σαµουηλ προ προσωπου µου ουκ εστιν η ψυχη µου προσ 
αυτουσ εξαποστειλον τον λαον τουτον και εξελθετωσαν2και εσται εαν ειπωσιν προσ σε που εξελευσοµεθα και 
ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ οσοι εισ θανατον εισ θανατον και οσοι εισ µαχαιραν εισ µαχαιραν και 
οσοι εισ λιµον εισ λιµον και οσοι εισ αιχµαλωσιαν εισ αιχµαλωσιαν3και εκδικησω επ′ αυτουσ τεσσαρα ειδη 
λεγει κυριοσ την µαχαιραν εισ σφαγην και τουσ κυνασ εισ διασπασµον και τα θηρια τησ γησ και τα πετεινα 
του ουρανου εισ βρωσιν και εισ διαφθοραν4και παραδωσω αυτουσ εισ αναγκασ πασαισ ταισ βασιλειαισ τησ 
γησ δια µανασση υιον εζεκιου βασιλεα ιουδα περι παντων ων εποιησεν εν ιερουσαληµ5τισ φεισεται επι σοι 
ιερουσαληµ και τισ δειλιασει επι σοι η τισ ανακαµψει εισ ειρηνην σοι6συ απεστραφησ µε λεγει κυριοσ οπισω 
πορευση και εκτενω την χειρα µου και διαφθερω σε και ουκετι ανησω αυτουσ7και διασπερω αυτουσ εν 
διασπορα εν πυλαισ λαου µου ητεκνωθησαν απωλεσαν τον λαον µου δια τασ κακιασ αυτων8επληθυνθησαν 
χηραι αυτων υπερ την αµµον τησ θαλασσησ επηγαγον επι µητερα νεανισκου ταλαιπωριαν εν µεσηµβρια 
επερριψα επ′ αυτην εξαιφνησ τροµον και σπουδην9εκενωθη η τικτουσα επτα απεκακησεν η ψυχη αυτησ επεδυ 
ο ηλιοσ αυτη ετι µεσουσησ τησ ηµερασ κατησχυνθη και ωνειδισθη τουσ καταλοιπουσ αυτων εισ µαχαιραν 
δωσω εναντιον των εχθρων αυτων10οιµµοι εγω µητερ ωσ τινα µε ετεκεσ ανδρα δικαζοµενον και διακρινοµενον 
παση τη γη ουτε ωφελησα ουτε ωφελησεν µε ουδεισ η ισχυσ µου εξελιπεν εν τοισ καταρωµενοισ µε11γενοιτο 
δεσποτα κατευθυνοντων αυτων ει µη παρεστην σοι εν καιρω των κακων αυτων και εν καιρω θλιψεωσ αυτων 
εισ αγαθα προσ τον εχθρον12ει γνωσθησεται σιδηροσ και περιβολαιον χαλκουν13η ισχυσ σου και τουσ 
θησαυρουσ σου εισ προνοµην δωσω ανταλλαγµα δια πασασ τασ αµαρτιασ σου και εν πασι τοισ οριοισ 
σου14και καταδουλωσω σε κυκλω τοισ εχθροισ σου εν τη γη η ουκ ηδεισ οτι πυρ εκκεκαυται εκ του θυµου µου 
εφ′ υµασ καυθησεται15κυριε µνησθητι µου και επισκεψαι µε και αθωωσον µε απο των καταδιωκοντων µε µη 
εισ µακροθυµιαν γνωθι ωσ ελαβον περι σου ονειδισµον16υπο των αθετουντων τουσ λογουσ σου συντελεσον 
αυτουσ και εσται ο λογοσ σου εµοι εισ ευφροσυνην και χαραν καρδιασ µου οτι επικεκληται το ονοµα σου επ′ 
εµοι κυριε παντοκρατωρ17ουκ εκαθισα εν συνεδριω αυτων παιζοντων αλλα ευλαβουµην απο προσωπου 
χειροσ σου κατα µονασ εκαθηµην οτι πικριασ ενεπλησθην18ινα τι οι λυπουντεσ µε κατισχυουσιν µου η πληγη 
µου στερεα ποθεν ιαθησοµαι γινοµενη εγενηθη µοι ωσ υδωρ ψευδεσ ουκ εχον πιστιν19δια τουτο ταδε λεγει 
κυριοσ εαν επιστρεψησ και αποκαταστησω σε και προ προσωπου µου στηση και εαν εξαγαγησ τιµιον απο 
αναξιου ωσ στοµα µου εση και αναστρεψουσιν αυτοι προσ σε και συ ουκ αναστρεψεισ προσ αυτουσ20και 
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δωσω σε τω λαω τουτω ωσ τειχοσ οχυρον χαλκουν και πολεµησουσιν προσ σε και ου µη δυνωνται προσ σε 
διοτι µετα σου ειµι του σωζειν σε21και εξαιρεισθαι σε εκ χειροσ πονηρων και λυτρωσοµαι σε εκ χειροσ 
λοιµων

Chapter 16
1και συ µη λαβησ γυναικα λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ2και ου γεννηθησεται σοι υιοσ ουδε θυγατηρ εν τω τοπω 
τουτω3οτι ταδε λεγει κυριοσ περι των υιων και περι των θυγατερων των γεννωµενων εν τω τοπω τουτω και περι 
των µητερων αυτων των τετοκυιων αυτουσ και περι των πατερων αυτων των γεγεννηκοτων αυτουσ εν τη γη 
ταυτη4εν θανατω νοσερω αποθανουνται ου κοπησονται και ου ταφησονται εισ παραδειγµα επι προσωπου τησ 
γησ εσονται και τοισ θηριοισ τησ γησ και τοισ πετεινοισ του ουρανου εν µαχαιρα πεσουνται και εν λιµω 
συντελεσθησονται5ταδε λεγει κυριοσ µη εισελθησ εισ θιασον αυτων και µη πορευθησ του κοψασθαι και µη 
πενθησησ αυτουσ οτι αφεστακα την ειρηνην µου απο του λαου τουτου6ου µη κοψωνται αυτουσ ουδε 
εντοµιδασ ου µη ποιησωσιν και ου ξυρησονται7και ου µη κλασθη αρτοσ εν πενθει αυτων εισ παρακλησιν επι 
τεθνηκοτι ου ποτιουσιν αυτον ποτηριον εισ παρακλησιν επι πατρι και µητρι αυτου8εισ οικιαν ποτου ουκ 
εισελευση συγκαθισαι µετ′ αυτων του φαγειν και πιειν9διοτι ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ιδου εγω 
καταλυω εκ του τοπου τουτου ενωπιον των οφθαλµων υµων και εν ταισ ηµεραισ υµων φωνην χαρασ και 
φωνην ευφροσυνησ φωνην νυµφιου και φωνην νυµφησ10και εσται οταν αναγγειλησ τω λαω τουτω απαντα τα 
ρηµατα ταυτα και ειπωσιν προσ σε δια τι ελαλησεν κυριοσ εφ′ ηµασ παντα τα κακα ταυτα τισ η αδικια ηµων 
και τισ η αµαρτια ηµων ην ηµαρτοµεν εναντι κυριου του θεου ηµων11και ερεισ αυτοισ ανθ′ ων εγκατελιπον µε 
οι πατερεσ υµων λεγει κυριοσ και ωχοντο οπισω θεων αλλοτριων και εδουλευσαν αυτοισ και προσεκυνησαν 
αυτοισ και εµε εγκατελιπον και τον νοµον µου ουκ εφυλαξαντο12και υµεισ επονηρευσασθε υπερ τουσ 
πατερασ υµων και ιδου υµεισ πορευεσθε εκαστοσ οπισω των αρεστων τησ καρδιασ υµων τησ πονηρασ του µη 
υπακουειν µου13και απορριψω υµασ απο τησ γησ ταυτησ εισ την γην ην ουκ ηδειτε υµεισ και οι πατερεσ 
υµων και δουλευσετε εκει θεοισ ετεροισ οι ου δωσουσιν υµιν ελεοσ14δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται λεγει 
κυριοσ και ουκ ερουσιν ετι ζη κυριοσ ο αναγαγων τουσ υιουσ ισραηλ εκ γησ αιγυπτου15αλλα ζη κυριοσ οσ 
ανηγαγεν τον οικον ισραηλ απο γησ βορρα και απο πασων των χωρων ου εξωσθησαν εκει και αποκαταστησω 
αυτουσ εισ την γην αυτων ην εδωκα τοισ πατρασιν αυτων16ιδου εγω αποστελλω τουσ αλεεισ τουσ πολλουσ 
λεγει κυριοσ και αλιευσουσιν αυτουσ και µετα ταυτα αποστελω τουσ πολλουσ θηρευτασ και θηρευσουσιν 
αυτουσ επανω παντοσ ορουσ και επανω παντοσ βουνου και εκ των τρυµαλιων των πετρων17οτι οι οφθαλµοι 
µου επι πασασ τασ οδουσ αυτων και ουκ εκρυβη τα αδικηµατα αυτων απεναντι των οφθαλµων µου18και 
ανταποδωσω διπλασ τασ αδικιασ αυτων και τασ αµαρτιασ αυτων εφ′ αισ εβεβηλωσαν την γην µου εν τοισ 
θνησιµαιοισ των βδελυγµατων αυτων και εν ταισ ανοµιαισ αυτων εν αισ επληµµελησαν την κληρονοµιαν 
µου19κυριε ισχυσ µου και βοηθεια µου και καταφυγη µου εν ηµερα κακων προσ σε εθνη ηξουσιν απ′ εσχατου 
τησ γησ και ερουσιν ωσ ψευδη εκτησαντο οι πατερεσ ηµων ειδωλα και ουκ εστιν εν αυτοισ ωφεληµα20ει 
ποιησει εαυτω ανθρωποσ θεουσ και ουτοι ουκ εισιν θεοι21δια τουτο ιδου εγω δηλωσω αυτοισ εν τω καιρω 
τουτω την χειρα µου και γνωριω αυτοισ την δυναµιν µου και γνωσονται οτι ονοµα µοι κυριοσ

Chapter 17
5επικαταρατοσ ο ανθρωποσ οσ την ελπιδα εχει επ′ ανθρωπον και στηρισει σαρκα βραχιονοσ αυτου επ′ αυτον 
και απο κυριου αποστη η καρδια αυτου6και εσται ωσ η αγριοµυρικη η εν τη ερηµω ουκ οψεται οταν ελθη τα 
αγαθα και κατασκηνωσει εν αλιµοισ και εν ερηµω εν γη αλµυρα ητισ ου κατοικειται7και ευλογηµενοσ ο 
ανθρωποσ οσ πεποιθεν επι τω κυριω και εσται κυριοσ ελπισ αυτου8και εσται ωσ ξυλον ευθηνουν παρ′ υδατα 
και επι ικµαδα βαλει ριζασ αυτου και ου φοβηθησεται οταν ελθη καυµα και εσται επ′ αυτω στελεχη αλσωδη 
εν ενιαυτω αβροχιασ ου φοβηθησεται και ου διαλειψει ποιων καρπον9βαθεια η καρδια παρα παντα και 
ανθρωποσ εστιν και τισ γνωσεται αυτον10εγω κυριοσ εταζων καρδιασ και δοκιµαζων νεφρουσ του δουναι 
εκαστω κατα τασ οδουσ αυτου και κατα τουσ καρπουσ των επιτηδευµατων αυτου11εφωνησεν περδιξ 
συνηγαγεν α ουκ ετεκεν ποιων πλουτον αυτου ου µετα κρισεωσ εν ηµισει ηµερων αυτου εγκαταλειψουσιν 
αυτον και επ′ εσχατων αυτου εσται αφρων12θρονοσ δοξησ υψωµενοσ αγιασµα ηµων13υποµονη ισραηλ κυριε 
παντεσ οι καταλιποντεσ σε καταισχυνθητωσαν αφεστηκοτεσ επι τησ γησ γραφητωσαν οτι εγκατελιπον πηγην 
ζωησ τον κυριον14ιασαι µε κυριε και ιαθησοµαι σωσον µε και σωθησοµαι οτι καυχηµα µου συ ει15ιδου αυτοι 
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λεγουσι προσ µε που εστιν ο λογοσ κυριου ελθατω16εγω δε ουκ εκοπιασα κατακολουθων οπισω σου και 
ηµεραν ανθρωπου ουκ επεθυµησα συ επιστη τα εκπορευοµενα δια των χειλεων µου προ προσωπου σου 
εστιν17µη γενηθησ µοι εισ αλλοτριωσιν φειδοµενοσ µου εν ηµερα πονηρα18καταισχυνθητωσαν οι διωκοντεσ 
µε και µη καταισχυνθειην εγω πτοηθειησαν αυτοι και µη πτοηθειην εγω επαγαγε επ′ αυτουσ ηµεραν πονηραν 
δισσον συντριµµα συντριψον αυτουσ19ταδε λεγει κυριοσ βαδισον και στηθι εν πυλαισ υιων λαου σου εν αισ 
εισπορευονται εν αυταισ βασιλεισ ιουδα και εν αισ εκπορευονται εν αυταισ και εν πασαισ ταισ πυλαισ 
ιερουσαληµ20και ερεισ προσ αυτουσ ακουσατε λογον κυριου βασιλεισ ιουδα και πασα ιουδαια και πασα 
ιερουσαληµ οι εισπορευοµενοι εν ταισ πυλαισ ταυταισ21ταδε λεγει κυριοσ φυλασσεσθε τασ ψυχασ υµων και 
µη αιρετε βασταγµατα εν τη ηµερα των σαββατων και µη εκπορευεσθε ταισ πυλαισ ιερουσαληµ22και µη 
εκφερετε βασταγµατα εξ οικιων υµων εν τη ηµερα των σαββατων και παν εργον ου ποιησετε αγιασατε την 
ηµεραν των σαββατων καθωσ ενετειλαµην τοισ πατρασιν υµων και ουκ ηκουσαν και ουκ εκλιναν το ουσ 
αυτων23και εσκληρυναν τον τραχηλον αυτων υπερ τουσ πατερασ αυτων του µη ακουσαι µου και του µη 
δεξασθαι παιδειαν24και εσται εαν ακοη ακουσητε µου λεγει κυριοσ του µη εισφερειν βασταγµατα δια των 
πυλων τησ πολεωσ ταυτησ εν τη ηµερα των σαββατων και αγιαζειν την ηµεραν των σαββατων του µη ποιειν 
παν εργον25και εισελευσονται δια των πυλων τησ πολεωσ ταυτησ βασιλεισ και αρχοντεσ καθηµενοι επι 
θρονου δαυιδ και επιβεβηκοτεσ εφ′ αρµασιν και ιπποισ αυτων αυτοι και οι αρχοντεσ αυτων ανδρεσ ιουδα και 
οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ και κατοικισθησεται η πολισ αυτη εισ τον αιωνα26και ηξουσιν εκ των πολεων 
ιουδα και κυκλοθεν ιερουσαληµ και εκ γησ βενιαµιν και εκ τησ πεδινησ και εκ του ορουσ και εκ τησ προσ 
νοτον φεροντεσ ολοκαυτωµατα και θυσιαν και θυµιαµατα και µαναα και λιβανον φεροντεσ αινεσιν εισ οικον 
κυριου27και εσται εαν µη εισακουσητε µου του αγιαζειν την ηµεραν των σαββατων του µη αιρειν 
βασταγµατα και µη εισπορευεσθαι ταισ πυλαισ ιερουσαληµ εν τη ηµερα των σαββατων και αναψω πυρ εν 
ταισ πυλαισ αυτησ και καταφαγεται αµφοδα ιερουσαληµ και ου σβεσθησεται

Chapter 18
1ο λογοσ ο γενοµενοσ παρα κυριου προσ ιερεµιαν λεγων2αναστηθι και καταβηθι εισ οικον του κεραµεωσ και 
εκει ακουση τουσ λογουσ µου3και κατεβην εισ τον οικον του κεραµεωσ και ιδου αυτοσ εποιει εργον επι των 
λιθων4και διεπεσεν το αγγειον ο αυτοσ εποιει εν ταισ χερσιν αυτου και παλιν αυτοσ εποιησεν αυτο αγγειον 
ετερον καθωσ ηρεσεν ενωπιον αυτου του ποιησαι5και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων6ει καθωσ ο 
κεραµευσ ουτοσ ου δυνησοµαι του ποιησαι υµασ οικοσ ισραηλ ιδου ωσ ο πηλοσ του κεραµεωσ υµεισ εστε εν 
ταισ χερσιν µου7περασ λαλησω επι εθνοσ η επι βασιλειαν του εξαραι αυτουσ και του απολλυειν8και 
επιστραφη το εθνοσ εκεινο απο παντων των κακων αυτων και µετανοησω περι των κακων ων ελογισαµην του 
ποιησαι αυτοισ9και περασ λαλησω επι εθνοσ και επι βασιλειαν του ανοικοδοµεισθαι και του 
καταφυτευεσθαι10και ποιησωσιν τα πονηρα εναντιον µου του µη ακουειν τησ φωνησ µου και µετανοησω περι 
των αγαθων ων ελαλησα του ποιησαι αυτοισ11και νυν ειπον προσ ανδρασ ιουδα και προσ τουσ κατοικουντασ 
ιερουσαληµ ιδου εγω πλασσω εφ′ υµασ κακα και λογιζοµαι εφ′ υµασ λογισµον αποστραφητω δη εκαστοσ απο 
οδου αυτου τησ πονηρασ και καλλιονα ποιησετε τα επιτηδευµατα υµων12και ειπαν ανδριουµεθα οτι οπισω 
των αποστροφων ηµων πορευσοµεθα και εκαστοσ τα αρεστα τησ καρδιασ αυτου τησ πονηρασ 
ποιησοµεν13δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ερωτησατε δη εν εθνεσιν τισ ηκουσεν τοιαυτα φρικτα α εποιησεν 
σφοδρα παρθενοσ ισραηλ14µη εκλειψουσιν απο πετρασ µαστοι η χιων απο του λιβανου µη εκκλινει υδωρ 
βιαιωσ ανεµω φεροµενον15οτι επελαθοντο µου ο λαοσ µου εισ κενον εθυµιασαν και ασθενησουσιν εν ταισ 
οδοισ αυτων σχοινουσ αιωνιουσ του επιβηναι τριβουσ ουκ εχοντασ οδον εισ πορειαν16του ταξαι την γην 
αυτων εισ αφανισµον και συριγµα αιωνιον παντεσ οι διαπορευοµενοι δι′ αυτησ εκστησονται και κινησουσιν 
την κεφαλην αυτων17ωσ ανεµον καυσωνα διασπερω αυτουσ κατα προσωπον εχθρων αυτων δειξω αυτοισ 
ηµεραν απωλειασ αυτων18και ειπαν δευτε λογισωµεθα επι ιερεµιαν λογισµον οτι ουκ απολειται νοµοσ απο 
ιερεωσ και βουλη απο συνετου και λογοσ απο προφητου δευτε και παταξωµεν αυτον εν γλωσση και 
ακουσοµεθα παντασ τουσ λογουσ αυτου19εισακουσον µου κυριε και εισακουσον τησ φωνησ του δικαιωµατοσ 
µου20ει ανταποδιδοται αντι αγαθων κακα οτι συνελαλησαν ρηµατα κατα τησ ψυχησ µου και την κολασιν 
αυτων εκρυψαν µοι µνησθητι εστηκοτοσ µου κατα προσωπον σου του λαλησαι υπερ αυτων αγαθα του 
αποστρεψαι τον θυµον σου απ′ αυτων21δια τουτο δοσ τουσ υιουσ αυτων εισ λιµον και αθροισον αυτουσ εισ 
χειρασ µαχαιρασ γενεσθωσαν αι γυναικεσ αυτων ατεκνοι και χηραι και οι ανδρεσ αυτων γενεσθωσαν 
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ανηρηµενοι θανατω και οι νεανισκοι αυτων πεπτωκοτεσ µαχαιρα εν πολεµω22γενηθητω κραυγη εν ταισ 
οικιαισ αυτων επαξεισ επ′ αυτουσ ληστασ αφνω οτι ενεχειρησαν λογον εισ συλληµψιν µου και παγιδασ 
εκρυψαν επ′ εµε23και συ κυριε εγνωσ απασαν την βουλην αυτων επ′ εµε εισ θανατον µη αθωωσησ τασ 
αδικιασ αυτων και τασ αµαρτιασ αυτων απο προσωπου σου µη εξαλειψησ γενεσθω η ασθενεια αυτων 
εναντιον σου εν καιρω θυµου σου ποιησον εν αυτοισ

Chapter 19
1τοτε ειπεν κυριοσ προσ µε βαδισον και κτησαι βικον πεπλασµενον οστρακινον και αξεισ απο των 
πρεσβυτερων του λαου και απο των πρεσβυτερων των ιερεων2και εξελευση εισ το πολυανδριον υιων των 
τεκνων αυτων ο εστιν επι των προθυρων πυλησ τησ χαρσιθ και αναγνωθι εκει παντασ τουσ λογουσ ουσ αν 
λαλησω προσ σε3και ερεισ αυτοισ ακουσατε τον λογον κυριου βασιλεισ ιουδα και ανδρεσ ιουδα και οι 
κατοικουντεσ ιερουσαληµ και οι εισπορευοµενοι εν ταισ πυλαισ ταυταισ ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ 
ιδου εγω επαγω επι τον τοπον τουτον κακα ωστε παντοσ ακουοντοσ αυτα ηχησει αµφοτερα τα ωτα αυτου4ανθ′ 
ων εγκατελιπον µε και απηλλοτριωσαν τον τοπον τουτον και εθυµιασαν εν αυτω θεοισ αλλοτριοισ οισ ουκ 
ηδεισαν αυτοι και οι πατερεσ αυτων και οι βασιλεισ ιουδα επλησαν τον τοπον τουτον αιµατων αθωων5και 
ωκοδοµησαν υψηλα τη βααλ του κατακαιειν τουσ υιουσ αυτων εν πυρι α ουκ ενετειλαµην ουδε ελαλησα 
ουδε διενοηθην εν τη καρδια µου6δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριοσ και ου κληθησεται τω τοπω 
τουτω ετι διαπτωσισ και πολυανδριον υιου εννοµ αλλ′ η πολυανδριον τησ σφαγησ7και σφαξω την βουλην 
ιουδα και την βουλην ιερουσαληµ εν τω τοπω τουτω και καταβαλω αυτουσ εν µαχαιρα εναντιον των εχθρων 
αυτων και εν χερσιν των ζητουντων τασ ψυχασ αυτων και δωσω τουσ νεκρουσ αυτων εισ βρωσιν τοισ 
πετεινοισ του ουρανου και τοισ θηριοισ τησ γησ8και ταξω την πολιν ταυτην εισ αφανισµον και εισ συριγµον 
πασ ο παραπορευοµενοσ επ′ αυτησ σκυθρωπασει και συριει υπερ πασησ τησ πληγησ αυτησ9και εδονται τασ 
σαρκασ των υιων αυτων και τασ σαρκασ των θυγατερων αυτων και εκαστοσ τασ σαρκασ του πλησιον αυτου 
εδονται εν τη περιοχη και εν τη πολιορκια η πολιορκησουσιν αυτουσ οι εχθροι αυτων10και συντριψεισ τον 
βικον κατ′ οφθαλµουσ των ανδρων των εκπορευοµενων µετα σου11και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ ουτωσ 
συντριψω τον λαον τουτον και την πολιν ταυτην καθωσ συντριβεται αγγοσ οστρακινον ο ου δυνησεται 
ιαθηναι ετι12ουτωσ ποιησω λεγει κυριοσ τω τοπω τουτω και τοισ κατοικουσιν εν αυτω του δοθηναι την πολιν 
ταυτην ωσ την διαπιπτουσαν13και οι οικοι ιερουσαληµ και οι οικοι βασιλεων ιουδα εσονται καθωσ ο τοποσ ο 
διαπιπτων των ακαθαρσιων εν πασαισ ταισ οικιαισ εν αισ εθυµιασαν επι των δωµατων αυτων παση τη 
στρατια του ουρανου και εσπεισαν σπονδασ θεοισ αλλοτριοισ14και ηλθεν ιερεµιασ απο τησ διαπτωσεωσ ου 
απεστειλεν αυτον κυριοσ εκει του προφητευσαι και εστη εν τη αυλη οικου κυριου και ειπε προσ παντα τον 
λαον15ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επαγω επι την πολιν ταυτην και επι πασασ τασ πολεισ αυτησ και επι τασ 
κωµασ αυτησ απαντα τα κακα α ελαλησα επ′ αυτην οτι εσκληρυναν τον τραχηλον αυτων του µη εισακουειν 
των λογων µου 

Chapter 20
1και ηκουσεν πασχωρ υιοσ εµµηρ ο ιερευσ και ουτοσ ην καθεσταµενοσ ηγουµενοσ οικου κυριου του ιερεµιου 
προφητευοντοσ τουσ λογουσ τουτουσ2και επαταξεν αυτον και ενεβαλεν αυτον εισ τον καταρρακτην οσ ην εν 
πυλη οικου αποτεταγµενου του υπερωου οσ ην εν οικω κυριου3και εξηγαγεν πασχωρ τον ιερεµιαν εκ του 
καταρρακτου και ειπεν αυτω ιερεµιασ ουχι πασχωρ εκαλεσεν κυριοσ το ονοµα σου αλλ′ η µετοικον4διοτι 
ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω διδωµι σε εισ µετοικιαν συν πασι τοισ φιλοισ σου και πεσουνται εν µαχαιρα 
εχθρων αυτων και οι οφθαλµοι σου οψονται και σε και παντα ιουδαν δωσω εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ 
και µετοικιουσιν αυτουσ και κατακοψουσιν αυτουσ εν µαχαιραισ5και δωσω την πασαν ισχυν τησ πολεωσ 
ταυτησ και παντασ τουσ πονουσ αυτησ και παντασ τουσ θησαυρουσ του βασιλεωσ ιουδα εισ χειρασ εχθρων 
αυτου και αξουσιν αυτουσ εισ βαβυλωνα6και συ και παντεσ οι κατοικουντεσ εν τω οικω σου πορευσεσθε εν 
αιχµαλωσια και εν βαβυλωνι αποθανη και εκει ταφηση συ και παντεσ οι φιλοι σου οισ επροφητευσασ αυτοισ 
ψευδη7ηπατησασ µε κυριε και ηπατηθην εκρατησασ και ηδυνασθησ εγενοµην εισ γελωτα πασαν ηµεραν 
διετελεσα µυκτηριζοµενοσ8οτι πικρω λογω µου γελασοµαι αθεσιαν και ταλαιπωριαν επικαλεσοµαι οτι 
εγενηθη λογοσ κυριου εισ ονειδισµον εµοι και εισ χλευασµον πασαν ηµεραν µου9και ειπα ου µη ονοµασω το 
ονοµα κυριου και ου µη λαλησω ετι επι τω ονοµατι αυτου και εγενετο ωσ πυρ καιοµενον φλεγον εν τοισ 
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οστεοισ µου και παρειµαι παντοθεν και ου δυναµαι φερειν10οτι ηκουσα ψογον πολλων συναθροιζοµενων 
κυκλοθεν επισυστητε και επισυστωµεν αυτω παντεσ ανδρεσ φιλοι αυτου τηρησατε την επινοιαν αυτου ει 
απατηθησεται και δυνησοµεθα αυτω και ληµψοµεθα την εκδικησιν ηµων εξ αυτου11και κυριοσ µετ′ εµου 
καθωσ µαχητησ ισχυων δια τουτο εδιωξαν και νοησαι ουκ ηδυναντο ησχυνθησαν σφοδρα οτι ουκ ενοησαν 
ατιµιασ αυτων αι δι′ αιωνοσ ουκ επιλησθησονται12κυριε δοκιµαζων δικαια συνιων νεφρουσ και καρδιασ 
ιδοιµι την παρα σου εκδικησιν εν αυτοισ οτι προσ σε απεκαλυψα τα απολογηµατα µου13ασατε τω κυριω 
αινεσατε αυτω οτι εξειλατο ψυχην πενητοσ εκ χειροσ πονηρευοµενων14επικαταρατοσ η ηµερα εν η ετεχθην 
εν αυτη η ηµερα εν η ετεκεν µε η µητηρ µου µη εστω επευκτη15επικαταρατοσ ο ανθρωποσ ο ευαγγελισαµενοσ 
τω πατρι µου λεγων ετεχθη σοι αρσεν ευφραινοµενοσ16εστω ο ανθρωποσ εκεινοσ ωσ αι πολεισ ασ 
κατεστρεψεν κυριοσ εν θυµω και ου µετεµεληθη ακουσατω κραυγησ το πρωι και αλαλαγµου µεσηµβριασ17οτι 
ουκ απεκτεινεν µε εν µητρα µητροσ και εγενετο µοι η µητηρ µου ταφοσ µου και η µητρα συλληµψεωσ 
αιωνιασ18ινα τι τουτο εξηλθον εκ µητρασ του βλεπειν κοπουσ και πονουσ και διετελεσαν εν αισχυνη αι 
ηµεραι µου 

Chapter 21
1ο λογοσ ο γενοµενοσ παρα κυριου προσ ιερεµιαν οτε απεστειλεν προσ αυτον ο βασιλευσ σεδεκιασ τον 
πασχωρ υιον µελχιου και σοφονιαν υιον µαασαιου τον ιερεα λεγων2επερωτησον περι ηµων τον κυριον οτι 
βασιλευσ βαβυλωνοσ εφεστηκεν εφ′ ηµασ ει ποιησει κυριοσ κατα παντα τα θαυµασια αυτου και απελευσεται 
αφ′ ηµων3και ειπεν προσ αυτουσ ιερεµιασ ουτωσ ερειτε προσ σεδεκιαν βασιλεα ιουδα4ταδε λεγει κυριοσ ιδου 
εγω µεταστρεφω τα οπλα τα πολεµικα εν οισ υµεισ πολεµειτε εν αυτοισ προσ τουσ χαλδαιουσ τουσ 
συγκεκλεικοτασ υµασ εξωθεν του τειχουσ εισ το µεσον τησ πολεωσ ταυτησ5και πολεµησω εγω υµασ εν χειρι 
εκτεταµενη και εν βραχιονι κραταιω µετα θυµου και οργησ και παροργισµου µεγαλου6και παταξω παντασ 
τουσ κατοικουντασ εν τη πολει ταυτη τουσ ανθρωπουσ και τα κτηνη εν θανατω µεγαλω και 
αποθανουνται7και µετα ταυτα ουτωσ λεγει κυριοσ δωσω τον σεδεκιαν βασιλεα ιουδα και τουσ παιδασ αυτου 
και τον λαον τον καταλειφθεντα εν τη πολει ταυτη απο του θανατου και απο του λιµου και απο τησ µαχαιρασ 
εισ χειρασ εχθρων αυτων των ζητουντων τασ ψυχασ αυτων και κατακοψουσιν αυτουσ εν στοµατι µαχαιρασ 
ου φεισοµαι επ′ αυτοισ και ου µη οικτιρησω αυτουσ8και προσ τον λαον τουτον ερεισ ταδε λεγει κυριοσ ιδου 
εγω δεδωκα προ προσωπου υµων την οδον τησ ζωησ και την οδον του θανατου9ο καθηµενοσ εν τη πολει ταυτη 
αποθανειται εν µαχαιρα και εν λιµω και ο εκπορευοµενοσ προσχωρησαι προσ τουσ χαλδαιουσ τουσ 
συγκεκλεικοτασ υµασ ζησεται και εσται η ψυχη αυτου εισ σκυλα και ζησεται10διοτι εστηρικα το προσωπον 
µου επι την πολιν ταυτην εισ κακα και ουκ εισ αγαθα εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ παραδοθησεται και 
κατακαυσει αυτην εν πυρι11ο οικοσ βασιλεωσ ιουδα ακουσατε λογον κυριου12οικοσ δαυιδ ταδε λεγει κυριοσ 
κρινατε το πρωι κριµα και κατευθυνατε και εξελεσθε διηρπασµενον εκ χειροσ αδικουντοσ αυτον οπωσ µη 
αναφθη ωσ πυρ η οργη µου και καυθησεται και ουκ εσται ο σβεσων13ιδου εγω προσ σε τον κατοικουντα την 
κοιλαδα σορ την πεδινην τουσ λεγοντασ τισ πτοησει ηµασ η τισ εισελευσεται προσ το κατοικητηριον 
ηµων14και αναψω πυρ εν τω δρυµω αυτησ και εδεται παντα τα κυκλω αυτησ 

Chapter 22
1ταδε λεγει κυριοσ πορευου και καταβηθι εισ τον οικον του βασιλεωσ ιουδα και λαλησεισ εκει τον λογον 
τουτον2και ερεισ ακουε λογον κυριου βασιλευ ιουδα ο καθηµενοσ επι θρονου δαυιδ συ και ο οικοσ σου και ο 
λαοσ σου και οι εισπορευοµενοι ταισ πυλαισ ταυταισ3ταδε λεγει κυριοσ ποιειτε κρισιν και δικαιοσυνην και 
εξαιρεισθε διηρπασµενον εκ χειροσ αδικουντοσ αυτον και προσηλυτον και ορφανον και χηραν µη 
καταδυναστευετε και µη ασεβειτε και αιµα αθωον µη εκχεητε εν τω τοπω τουτω4διοτι εαν ποιουντεσ ποιησητε 
τον λογον τουτον και εισελευσονται εν ταισ πυλαισ του οικου τουτου βασιλεισ καθηµενοι επι θρονου δαυιδ 
και επιβεβηκοτεσ εφ′ αρµατων και ιππων αυτοι και οι παιδεσ αυτων και ο λαοσ αυτων5εαν δε µη ποιησητε 
τουσ λογουσ τουτουσ κατ′ εµαυτου ωµοσα λεγει κυριοσ οτι εισ ερηµωσιν εσται ο οικοσ ουτοσ6οτι ταδε λεγει 
κυριοσ κατα του οικου βασιλεωσ ιουδα γαλααδ συ µοι αρχη του λιβανου εαν µη θω σε εισ ερηµον πολεισ µη 
κατοικηθησοµενασ7και επαξω επι σε ανδρα ολεθρευοντα και τον πελεκυν αυτου και εκκοψουσιν τασ 
εκλεκτασ κεδρουσ σου και εµβαλουσιν εισ το πυρ8και διελευσονται εθνη δια τησ πολεωσ ταυτησ και ερουσιν 
εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου δια τι εποιησεν κυριοσ ουτωσ τη πολει τη µεγαλη ταυτη9και ερουσιν ανθ′ 
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ων εγκατελιπον την διαθηκην κυριου θεου αυτων και προσεκυνησαν θεοισ αλλοτριοισ και εδουλευσαν 
αυτοισ10µη κλαιετε τον τεθνηκοτα µηδε θρηνειτε αυτον κλαυσατε κλαυθµω τον εκπορευοµενον οτι ουκ 
επιστρεψει ετι και ου µη ιδη την γην πατριδοσ αυτου11διοτι ταδε λεγει κυριοσ επι σελληµ υιον ιωσια τον 
βασιλευοντα αντι ιωσια του πατροσ αυτου οσ εξηλθεν εκ του τοπου τουτου ουκ αναστρεψει εκει ουκετι12αλλ′ 
η εν τω τοπω ου µετωκισα αυτον εκει αποθανειται και την γην ταυτην ουκ οψεται ετι13ω ο οικοδοµων οικιαν 
αυτου ου µετα δικαιοσυνησ και τα υπερωα αυτου ουκ εν κριµατι παρα τω πλησιον αυτου εργαται δωρεαν και 
τον µισθον αυτου ου µη αποδωσει αυτω14ωκοδοµησασ σεαυτω οικον συµµετρον υπερωα ριπιστα διεσταλµενα 
θυρισιν και εξυλωµενα εν κεδρω και κεχρισµενα εν µιλτω15µη βασιλευσεισ οτι συ παροξυνη εν αχαζ τω πατρι 
σου ου φαγονται και ου πιονται βελτιον ην σε ποιειν κριµα και δικαιοσυνην καλην16ουκ εγνωσαν ουκ εκριναν 
κρισιν ταπεινω ουδε κρισιν πενητοσ ου τουτο εστιν το µη γνωναι σε εµε λεγει κυριοσ17ιδου ουκ εισιν οι 
οφθαλµοι σου ουδε η καρδια σου καλη αλλ′ εισ την πλεονεξιαν σου και εισ το αιµα το αθωον του εκχεειν 
αυτο και εισ αδικηµα και εισ φονον του ποιειν18δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ επι ιωακιµ υιον ιωσια βασιλεα 
ιουδα ουαι επι τον ανδρα τουτον ου µη κοψωνται αυτον ω αδελφε ουδε µη κλαυσονται αυτον οιµµοι 
κυριε19ταφην ονου ταφησεται συµψησθεισ ριφησεται επεκεινα τησ πυλησ ιερουσαληµ20αναβηθι εισ τον 
λιβανον και κεκραξον και εισ την βασαν δοσ την φωνην σου και βοησον εισ το περαν τησ θαλασσησ οτι 
συνετριβησαν παντεσ οι ερασται σου21ελαλησα προσ σε εν τη παραπτωσει σου και ειπασ ουκ ακουσοµαι 
αυτη η οδοσ σου εκ νεοτητοσ σου ουκ ηκουσασ τησ φωνησ µου22παντασ τουσ ποιµενασ σου ποιµανει ανεµοσ 
και οι ερασται σου εν αιχµαλωσια εξελευσονται οτι τοτε αισχυνθηση και ατιµωθηση απο παντων των 
φιλουντων σε23κατοικουσα εν τω λιβανω εννοσσευουσα εν ταισ κεδροισ καταστεναξεισ εν τω ελθειν σοι 
ωδινασ ωσ τικτουσησ24ζω εγω λεγει κυριοσ εαν γενοµενοσ γενηται ιεχονιασ υιοσ ιωακιµ βασιλευσ ιουδα 
αποσφραγισµα επι τησ χειροσ τησ δεξιασ µου εκειθεν εκσπασω σε25και παραδωσω σε εισ χειρασ των 
ζητουντων την ψυχην σου ων συ ευλαβη απο προσωπου αυτων εισ χειρασ των χαλδαιων26και απορριψω σε 
και την µητερα σου την τεκουσαν σε εισ γην ου ουκ ετεχθησ εκει και εκει αποθανεισθε27εισ δε την γην ην 
αυτοι ευχονται ταισ ψυχαισ αυτων ου µη αποστρεψωσιν28ητιµωθη ιεχονιασ ωσ σκευοσ ου ουκ εστιν χρεια 
αυτου οτι εξερριφη και εξεβληθη εισ γην ην ουκ ηδει29γη γη ακουε λογον κυριου30γραψον τον ανδρα τουτον 
εκκηρυκτον ανθρωπον οτι ου µη αυξηθη εκ του σπερµατοσ αυτου ανηρ καθηµενοσ επι θρονου δαυιδ αρχων 
ετι εν τω ιουδα 

Chapter 23
1ω οι ποιµενεσ οι διασκορπιζοντεσ και απολλυοντεσ τα προβατα τησ νοµησ µου2δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ 
επι τουσ ποιµαινοντασ τον λαον µου υµεισ διεσκορπισατε τα προβατα µου και εξωσατε αυτα και ουκ 
επεσκεψασθε αυτα ιδου εγω εκδικω εφ′ υµασ κατα τα πονηρα επιτηδευµατα υµων3και εγω εισδεξοµαι τουσ 
καταλοιπουσ του λαου µου απο πασησ τησ γησ ου εξωσα αυτουσ εκει και καταστησω αυτουσ εισ την νοµην 
αυτων και αυξηθησονται και πληθυνθησονται4και αναστησω αυτοισ ποιµενασ οι ποιµανουσιν αυτουσ και 
ου φοβηθησονται ετι ουδε πτοηθησονται λεγει κυριοσ5ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριοσ και αναστησω τω 
δαυιδ ανατολην δικαιαν και βασιλευσει βασιλευσ και συνησει και ποιησει κριµα και δικαιοσυνην επι τησ 
γησ6εν ταισ ηµεραισ αυτου σωθησεται ιουδασ και ισραηλ κατασκηνωσει πεποιθωσ και τουτο το ονοµα αυτου 
ο καλεσει αυτον κυριοσ ιωσεδεκ7δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριοσ και ουκ ερουσιν ετι ζη κυριοσ 
οσ ανηγαγεν τον οικον ισραηλ εκ γησ αιγυπτου8αλλα ζη κυριοσ οσ συνηγαγεν απαν το σπερµα ισραηλ απο 
γησ βορρα και απο πασων των χωρων ου εξωσεν αυτουσ εκει και απεκατεστησεν αυτουσ εισ την γην 
αυτων9εν τοισ προφηταισ συνετριβη η καρδια µου εν εµοι εσαλευθη παντα τα οστα µου εγενηθην ωσ ανηρ 
συντετριµµενοσ και ωσ ανθρωποσ συνεχοµενοσ απο οινου απο προσωπου κυριου και απο προσωπου 
ευπρεπειασ δοξησ αυτου10οτι απο προσωπου τουτων επενθησεν η γη εξηρανθησαν αι νοµαι τησ ερηµου και 
εγενετο ο δροµοσ αυτων πονηροσ και η ισχυσ αυτων ουχ ουτωσ11οτι ιερευσ και προφητησ εµολυνθησαν και 
εν τω οικω µου ειδον πονηριασ αυτων12δια τουτο γενεσθω η οδοσ αυτων αυτοισ εισ ολισθηµα εν γνοφω και 
υποσκελισθησονται και πεσουνται εν αυτη διοτι επαξω επ′ αυτουσ κακα εν ενιαυτω επισκεψεωσ αυτων φησιν 
κυριοσ13και εν τοισ προφηταισ σαµαρειασ ειδον ανοµηµατα επροφητευσαν δια τησ βααλ και επλανησαν τον 
λαον µου ισραηλ14και εν τοισ προφηταισ ιερουσαληµ εωρακα φρικτα µοιχωµενουσ και πορευοµενουσ εν 
ψευδεσι και αντιλαµβανοµενουσ χειρων πονηρων του µη αποστραφηναι εκαστον απο τησ οδου αυτου τησ 
πονηρασ εγενηθησαν µοι παντεσ ωσ σοδοµα και οι κατοικουντεσ αυτην ωσπερ γοµορρα15δια τουτο ταδε λεγει 
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κυριοσ ιδου εγω ψωµιω αυτουσ οδυνην και ποτιω αυτουσ υδωρ πικρον οτι απο των προφητων ιερουσαληµ 
εξηλθεν µολυσµοσ παση τη γη16ουτωσ λεγει κυριοσ παντοκρατωρ µη ακουετε τουσ λογουσ των προφητων οτι 
µαταιουσιν εαυτοισ ορασιν απο καρδιασ αυτων λαλουσιν και ουκ απο στοµατοσ κυριου17λεγουσιν τοισ 
απωθουµενοισ τον λογον κυριου ειρηνη εσται υµιν και πασιν τοισ πορευοµενοισ τοισ θεληµασιν αυτων παντι 
τω πορευοµενω πλανη καρδιασ αυτου ειπαν ουχ ηξει επι σε κακα18οτι τισ εστη εν υποστηµατι κυριου και 
ειδεν τον λογον αυτου τισ ενωτισατο και ηκουσεν19ιδου σεισµοσ παρα κυριου και οργη εκπορευεται εισ 
συσσεισµον συστρεφοµενη επι τουσ ασεβεισ ηξει20και ουκετι αποστρεψει ο θυµοσ κυριου εωσ αν ποιηση 
αυτο και εωσ αν αναστηση αυτο απο εγχειρηµατοσ καρδιασ αυτου επ′ εσχατου των ηµερων νοησουσιν 
αυτα21ουκ απεστελλον τουσ προφητασ και αυτοι ετρεχον ουκ ελαλησα προσ αυτουσ και αυτοι 
επροφητευον22και ει εστησαν εν τη υποστασει µου και εισηκουσαν των λογων µου και τον λαον µου αν 
απεστρεφον αυτουσ απο των πονηρων επιτηδευµατων αυτων23θεοσ εγγιζων εγω ειµι λεγει κυριοσ και ουχι 
θεοσ πορρωθεν24ει κρυβησεται ανθρωποσ εν κρυφαιοισ και εγω ουκ οψοµαι αυτον µη ουχι τον ουρανον και 
την γην εγω πληρω λεγει κυριοσ25ηκουσα α λαλουσιν οι προφηται α προφητευουσιν επι τω ονοµατι µου ψευδη 
λεγοντεσ ηνυπνιασαµην ενυπνιον26εωσ ποτε εσται εν καρδια των προφητων των προφητευοντων ψευδη και εν 
τω προφητευειν αυτουσ τα θεληµατα καρδιασ αυτων27των λογιζοµενων του επιλαθεσθαι του νοµου µου εν 
τοισ ενυπνιοισ αυτων α διηγουντο εκαστοσ τω πλησιον αυτου καθαπερ επελαθοντο οι πατερεσ αυτων του 
ονοµατοσ µου εν τη βααλ28ο προφητησ εν ω το ενυπνιον εστιν διηγησασθω το ενυπνιον αυτου και εν ω ο 
λογοσ µου προσ αυτον διηγησασθω τον λογον µου επ′ αληθειασ τι το αχυρον προσ τον σιτον ουτωσ οι λογοι 
µου λεγει κυριοσ29ουχι οι λογοι µου ωσπερ πυρ φλεγον λεγει κυριοσ και ωσ πελυξ κοπτων πετραν30δια τουτο 
ιδου εγω προσ τουσ προφητασ λεγει κυριοσ ο θεοσ τουσ κλεπτοντασ τουσ λογουσ µου εκαστοσ παρα του 
πλησιον αυτου31ιδου εγω προσ τουσ προφητασ τουσ εκβαλλοντασ προφητειασ γλωσσησ και νυσταζοντασ 
νυσταγµον εαυτων32ιδου εγω προσ τουσ προφητασ τουσ προφητευοντασ ενυπνια ψευδη και διηγουντο αυτα 
και επλανησαν τον λαον µου εν τοισ ψευδεσιν αυτων και εν τοισ πλανοισ αυτων και εγω ουκ απεστειλα 
αυτουσ και ουκ ενετειλαµην αυτοισ και ωφελειαν ουκ ωφελησουσιν τον λαον τουτον33και εαν ερωτησωσι σε 
ο λαοσ ουτοσ η ιερευσ η προφητησ λεγων τι το ληµµα κυριου και ερεισ αυτοισ υµεισ εστε το ληµµα και ραξω 
υµασ λεγει κυριοσ34και ο προφητησ και ο ιερευσ και ο λαοσ οι αν ειπωσιν ληµµα κυριου και εκδικησω τον 
ανθρωπον εκεινον και τον οικον αυτου35οτι ουτωσ ερειτε εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου και εκαστοσ προσ 
τον αδελφον αυτου τι απεκριθη κυριοσ και τι ελαλησεν κυριοσ36και ληµµα κυριου µη ονοµαζετε ετι οτι το 
ληµµα τω ανθρωπω εσται ο λογοσ αυτου37και δια τι ελαλησεν κυριοσ ο θεοσ ηµων38δια τουτο ταδε λεγει 
κυριοσ ο θεοσ ανθ′ ων ειπατε τον λογον τουτον ληµµα κυριου και απεστειλα προσ υµασ λεγων ουκ ερειτε 
ληµµα κυριου39δια τουτο ιδου εγω λαµβανω και ρασσω υµασ και την πολιν ην εδωκα υµιν και τοισ πατρασιν 
υµων40και δωσω εφ′ υµασ ονειδισµον αιωνιον και ατιµιαν αιωνιον ητισ ουκ επιλησθησεται 

Chapter 24
1εδειξεν µοι κυριοσ δυο καλαθουσ συκων κειµενουσ κατα προσωπον ναου κυριου µετα το αποικισαι 
ναβουχοδονοσορ βασιλεα βαβυλωνοσ τον ιεχονιαν υιον ιωακιµ βασιλεα ιουδα και τουσ αρχοντασ και τουσ 
τεχνιτασ και τουσ δεσµωτασ και τουσ πλουσιουσ εξ ιερουσαληµ και ηγαγεν αυτουσ εισ βαβυλωνα2ο 
καλαθοσ ο εισ συκων χρηστων σφοδρα ωσ τα συκα τα προιµα και ο καλαθοσ ο ετεροσ συκων πονηρων 
σφοδρα α ου βρωθησεται απο πονηριασ αυτων3και ειπεν κυριοσ προσ µε τι συ ορασ ιερεµια και ειπα συκα τα 
χρηστα χρηστα λιαν και τα πονηρα πονηρα λιαν α ου βρωθησεται απο πονηριασ αυτων4και εγενετο λογοσ 
κυριου προσ µε λεγων5ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ωσ τα συκα τα χρηστα ταυτα ουτωσ επιγνωσοµαι 
τουσ αποικισθεντασ ιουδα ουσ εξαπεσταλκα εκ του τοπου τουτου εισ γην χαλδαιων εισ αγαθα6και στηριω 
τουσ οφθαλµουσ µου επ′ αυτουσ εισ αγαθα και αποκαταστησω αυτουσ εισ την γην ταυτην εισ αγαθα και 
ανοικοδοµησω αυτουσ και ου µη καθελω και καταφυτευσω αυτουσ και ου µη εκτιλω7και δωσω αυτοισ 
καρδιαν του ειδεναι αυτουσ εµε οτι εγω ειµι κυριοσ και εσονται µοι εισ λαον και εγω εσοµαι αυτοισ εισ θεον 
οτι επιστραφησονται επ′ εµε εξ ολησ τησ καρδιασ αυτων8και ωσ τα συκα τα πονηρα α ου βρωθησεται απο 
πονηριασ αυτων ταδε λεγει κυριοσ ουτωσ παραδωσω τον σεδεκιαν βασιλεα ιουδα και τουσ µεγιστανασ αυτου 
και το καταλοιπον ιερουσαληµ τουσ υπολελειµµενουσ εν τη γη ταυτη και τουσ κατοικουντασ εν αιγυπτω9και 
δωσω αυτουσ εισ διασκορπισµον εισ πασασ τασ βασιλειασ τησ γησ και εσονται εισ ονειδισµον και εισ 
παραβολην και εισ µισοσ και εισ καταραν εν παντι τοπω ου εξωσα αυτουσ εκει10και αποστελω εισ αυτουσ 
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τον λιµον και τον θανατον και την µαχαιραν εωσ αν εκλιπωσιν απο τησ γησ ησ εδωκα αυτοισ 

Chapter 25
1ο λογοσ ο γενοµενοσ προσ ιερεµιαν επι παντα τον λαον ιουδα εν τω ετει τω τεταρτω του ιωακιµ υιου ιωσια 
βασιλεωσ ιουδα2ον ελαλησεν προσ παντα τον λαον ιουδα και προσ τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ λεγων3εν 
τρισκαιδεκατω ετει ιωσια υιου αµωσ βασιλεωσ ιουδα και εωσ τησ ηµερασ ταυτησ εικοσι και τρια ετη και 
ελαλησα προσ υµασ ορθριζων και λεγων4και απεστελλον προσ υµασ τουσ δουλουσ µου τουσ προφητασ 
ορθρου αποστελλων και ουκ εισηκουσατε και ου προσεσχετε τοισ ωσιν υµων5λεγων αποστραφητε εκαστοσ 
απο τησ οδου αυτου τησ πονηρασ και απο των πονηρων επιτηδευµατων υµων και κατοικησετε επι τησ γησ ησ 
εδωκα υµιν και τοισ πατρασιν υµων απ′ αιωνοσ και εωσ αιωνοσ6µη πορευεσθε οπισω θεων αλλοτριων του 
δουλευειν αυτοισ και του προσκυνειν αυτοισ οπωσ µη παροργιζητε µε εν τοισ εργοισ των χειρων υµων του 
κακωσαι υµασ7και ουκ ηκουσατε µου8δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ επειδη ουκ επιστευσατε τοισ λογοισ 
µου9ιδου εγω αποστελλω και ληµψοµαι την πατριαν απο βορρα και αξω αυτουσ επι την γην ταυτην και επι 
τουσ κατοικουντασ αυτην και επι παντα τα εθνη τα κυκλω αυτησ και εξερηµωσω αυτουσ και δωσω αυτουσ 
εισ αφανισµον και εισ συριγµον και εισ ονειδισµον αιωνιον10και απολω απ′ αυτων φωνην χαρασ και φωνην 
ευφροσυνησ φωνην νυµφιου και φωνην νυµφησ οσµην µυρου και φωσ λυχνου11και εσται πασα η γη εισ 
αφανισµον και δουλευσουσιν εν τοισ εθνεσιν εβδοµηκοντα ετη12και εν τω πληρωθηναι τα εβδοµηκοντα ετη 
εκδικησω το εθνοσ εκεινο φησιν κυριοσ και θησοµαι αυτουσ εισ αφανισµον αιωνιον13και επαξω επι την γην 
εκεινην παντασ τουσ λογουσ µου ουσ ελαλησα κατ′ αυτησ παντα τα γεγραµµενα εν τω βιβλιω τουτω14α 
επροφητευσεν ιερεµιασ επι τα εθνη τα αιλαµ15ταδε λεγει κυριοσ συντριβητω το τοξον αιλαµ αρχη δυναστειασ 
αυτων16και επαξω επι αιλαµ τεσσαρασ ανεµουσ εκ των τεσσαρων ακρων του ουρανου και διασπερω αυτουσ 
εν πασιν τοισ ανεµοισ τουτοισ και ουκ εσται εθνοσ ο ουχ ηξει εκει οι εξωσµενοι αιλαµ17και πτοησω αυτουσ 
εναντιον των εχθρων αυτων των ζητουντων την ψυχην αυτων και επαξω επ′ αυτουσ κακα κατα την οργην του 
θυµου µου και επαποστελω οπισω αυτων την µαχαιραν µου εωσ του εξαναλωσαι αυτουσ18και θησω τον 
θρονον µου εν αιλαµ και εξαποστελω εκειθεν βασιλεα και µεγιστανασ19και εσται επ′ εσχατου των ηµερων 
αποστρεψω την αιχµαλωσιαν αιλαµ λεγει κυριοσ20εν αρχη βασιλευοντοσ σεδεκιου του βασιλεωσ εγενετο ο 
λογοσ ουτοσ περι αιλαµ 

Chapter 26
2τη αιγυπτω επι δυναµιν φαραω νεχαω βασιλεωσ αιγυπτου οσ ην επι τω ποταµω ευφρατη εν χαρχαµισ ον 
επαταξε ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ εν τω ετει τω τεταρτω ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα3αναλαβετε 
οπλα και ασπιδασ και προσαγαγετε εισ πολεµον4επισαξατε τουσ ιππουσ επιβητε οι ιππεισ και καταστητε εν 
ταισ περικεφαλαιαισ υµων προβαλετε τα δορατα και ενδυσασθε τουσ θωρακασ υµων5τι οτι αυτοι πτοουνται 
και αποχωρουσιν οπισω διοτι οι ισχυροι αυτων κοπησονται φυγη εφυγον και ουκ ανεστρεψαν περιεχοµενοι 
κυκλοθεν λεγει κυριοσ6µη φευγετω ο κουφοσ και µη ανασωζεσθω ο ισχυροσ επι βορραν τα παρα τον ευφρατην 
ησθενησαν πεπτωκασιν7τισ ουτοσ ωσ ποταµοσ αναβησεται και ωσ ποταµοι κυµαινουσιν υδωρ8υδατα 
αιγυπτου ωσει ποταµοσ αναβησεται και ειπεν αναβησοµαι και κατακαλυψω γην και απολω κατοικουντασ εν 
αυτη9επιβητε επι τουσ ιππουσ παρασκευασατε τα αρµατα εξελθατε οι µαχηται αιθιοπων και λιβυεσ 
καθωπλισµενοι οπλοισ και λυδοι αναβητε εντεινατε τοξον10και η ηµερα εκεινη κυριω τω θεω ηµων ηµερα 
εκδικησεωσ του εκδικησαι τουσ εχθρουσ αυτου και καταφαγεται η µαχαιρα κυριου και εµπλησθησεται και 
µεθυσθησεται απο του αιµατοσ αυτων οτι θυσια τω κυριω σαβαωθ απο γησ βορρα επι ποταµω 
ευφρατη11αναβηθι γαλααδ και λαβε ρητινην τη παρθενω θυγατρι αιγυπτου εισ κενον επληθυνασ ιαµατα σου 
ωφελεια ουκ εστιν σοι12ηκουσαν εθνη φωνην σου και τησ κραυγησ σου επλησθη η γη οτι µαχητησ προσ 
µαχητην ησθενησεν επι το αυτο επεσαν αµφοτεροι13α ελαλησεν κυριοσ εν χειρι ιερεµιου του ελθειν 
ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα βαβυλωνοσ του κοψαι την γην αιγυπτου14αναγγειλατε εισ µαγδωλον και 
παραγγειλατε εισ µεµφιν ειπατε επιστηθι και ετοιµασον οτι κατεφαγεν µαχαιρα την σµιλακα σου15δια τι 
εφυγεν ο απισ ο µοσχοσ ο εκλεκτοσ σου ουκ εµεινεν οτι κυριοσ παρελυσεν αυτον16και το πληθοσ σου 
ησθενησεν και επεσεν και εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου ελαλει αναστωµεν και αναστρεψωµεν προσ τον 
λαον ηµων εισ την πατριδα ηµων απο προσωπου µαχαιρασ ελληνικησ17καλεσατε το ονοµα φαραω νεχαω 
βασιλεωσ αιγυπτου σαων−εσβι−εµωηδ18ζω εγω λεγει κυριοσ ο θεοσ οτι ωσ το ιταβυριον εν τοισ ορεσιν και ωσ 
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ο καρµηλοσ εν τη θαλασση ηξει19σκευη αποικισµου ποιησον σεαυτη κατοικουσα θυγατερ αιγυπτου οτι 
µεµφισ εισ αφανισµον εσται και κληθησεται ουαι δια το µη υπαρχειν κατοικουντασ εν αυτη20δαµαλισ 
κεκαλλωπισµενη αιγυπτοσ αποσπασµα απο βορρα ηλθεν επ′ αυτην21και οι µισθωτοι αυτησ εν αυτη ωσπερ 
µοσχοι σιτευτοι τρεφοµενοι εν αυτη διοτι και αυτοι απεστραφησαν και εφυγον οµοθυµαδον ουκ εστησαν οτι 
ηµερα απωλειασ ηλθεν επ′ αυτουσ και καιροσ εκδικησεωσ αυτων22φωνη ωσ οφεωσ συριζοντοσ οτι εν αµµω 
πορευσονται εν αξιναισ ηξουσιν επ′ αυτην ωσ κοπτοντεσ ξυλα23εκκοψουσιν τον δρυµον αυτησ λεγει κυριοσ ο 
θεοσ οτι ου µη εικασθη οτι πληθυνει υπερ ακριδα και ουκ εστιν αυτοισ αριθµοσ24κατησχυνθη θυγατηρ 
αιγυπτου παρεδοθη εισ χειρασ λαου απο βορρα25ιδου εγω εκδικω τον αµων τον υιον αυτησ επι φαραω και επι 
τουσ πεποιθοτασ επ′ αυτω27συ δε µη φοβηθησ δουλοσ µου ιακωβ µηδε πτοηθησ ισραηλ διοτι ιδου εγω σωζων 
σε µακροθεν και το σπερµα σου εκ τησ αιχµαλωσιασ αυτων και αναστρεψει ιακωβ και ησυχασει και υπνωσει 
και ουκ εσται ο παρενοχλων αυτον28µη φοβου παισ µου ιακωβ λεγει κυριοσ οτι µετα σου εγω ειµι οτι ποιησω 
συντελειαν εν παντι εθνει εισ ουσ εξωσα σε εκει σε δε ου µη ποιησω εκλιπειν και παιδευσω σε εισ κριµα και 
αθωον ουκ αθωωσω σε 

Chapter 27
1λογοσ κυριου ον ελαλησεν επι βαβυλωνα2αναγγειλατε εν τοισ εθνεσιν και ακουστα ποιησατε και µη 
κρυψητε ειπατε εαλωκεν βαβυλων κατησχυνθη βηλοσ η απτοητοσ η τρυφερα παρεδοθη µαρωδαχ3οτι ανεβη 
επ′ αυτην εθνοσ απο βορρα ουτοσ θησει την γην αυτησ εισ αφανισµον και ουκ εσται ο κατοικων εν αυτη απο 
ανθρωπου και εωσ κτηνουσ4εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και εν τω καιρω εκεινω ηξουσιν οι υιοι ισραηλ αυτοι 
και οι υιοι ιουδα επι το αυτο βαδιζοντεσ και κλαιοντεσ πορευσονται τον κυριον θεον αυτων ζητουντεσ5εωσ 
σιων ερωτησουσιν την οδον ωδε γαρ το προσωπον αυτων δωσουσιν και ηξουσιν και καταφευξονται προσ 
κυριον τον θεον διαθηκη γαρ αιωνιοσ ουκ επιλησθησεται6προβατα απολωλοτα εγενηθη ο λαοσ µου οι 
ποιµενεσ αυτων εξωσαν αυτουσ επι τα ορη απεπλανησαν αυτουσ εξ ορουσ επι βουνον ωχοντο επελαθοντο 
κοιτησ αυτων7παντεσ οι ευρισκοντεσ αυτουσ καταναλισκον αυτουσ οι εχθροι αυτων ειπαν µη ανωµεν 
αυτουσ ανθ′ ων ηµαρτον τω κυριω νοµη δικαιοσυνησ τω συναγαγοντι τουσ πατερασ αυτων8απαλλοτριωθητε 
εκ µεσου βαβυλωνοσ και απο γησ χαλδαιων και εξελθατε και γενεσθε ωσπερ δρακοντεσ κατα προσωπον 
προβατων9οτι ιδου εγω εγειρω επι βαβυλωνα συναγωγασ εθνων εκ γησ βορρα και παραταξονται αυτη εκειθεν 
αλωσεται ωσ βολισ µαχητου συνετου ουκ επιστρεψει κενη10και εσται η χαλδαια εισ προνοµην παντεσ οι 
προνοµευοντεσ αυτην εµπλησθησονται11οτι ηυφραινεσθε και κατεκαυχασθε διαρπαζοντεσ την κληρονοµιαν 
µου διοτι εσκιρτατε ωσ βοι+δια εν βοτανη και εκερατιζετε ωσ ταυροι12ησχυνθη η µητηρ υµων σφοδρα µητηρ 
επ′ αγαθα εσχατη εθνων ερηµοσ13απο οργησ κυριου ου κατοικηθησεται και εσται εισ αφανισµον πασα και 
πασ ο διοδευων δια βαβυλωνοσ σκυθρωπασει και συριουσιν επι πασαν την πληγην αυτησ14παραταξασθε επι 
βαβυλωνα κυκλω παντεσ τεινοντεσ τοξον τοξευσατε επ′ αυτην µη φεισησθε επι τοισ τοξευµασιν 
υµων15κατακροτησατε επ′ αυτην παρελυθησαν αι χειρεσ αυτησ επεσαν αι επαλξεισ αυτησ και κατεσκαφη το 
τειχοσ αυτησ οτι εκδικησισ παρα θεου εστιν εκδικειτε επ′ αυτην καθωσ εποιησεν ποιησατε 
αυτη16εξολεθρευσατε σπερµα εκ βαβυλωνοσ κατεχοντα δρεπανον εν καιρω θερισµου απο προσωπου 
µαχαιρασ ελληνικησ εκαστοσ εισ τον λαον αυτου αποστρεψουσιν και εκαστοσ εισ την γην αυτου 
φευξεται17προβατον πλανωµενον ισραηλ λεοντεσ εξωσαν αυτον ο πρωτοσ εφαγεν αυτον βασιλευσ ασσουρ 
και ουτοσ υστερον τα οστα αυτου βασιλευσ βαβυλωνοσ18δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εκδικω επι τον 
βασιλεα βαβυλωνοσ και επι την γην αυτου καθωσ εξεδικησα επι τον βασιλεα ασσουρ19και αποκαταστησω 
τον ισραηλ εισ την νοµην αυτου και νεµησεται εν τω καρµηλω και εν ορει εφραιµ και εν τω γαλααδ και 
πλησθησεται η ψυχη αυτου20εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και εν τω καιρω εκεινω ζητησουσιν την αδικιαν 
ισραηλ και ουχ υπαρξει και τασ αµαρτιασ ιουδα και ου µη ευρεθωσιν οτι ιλεωσ εσοµαι τοισ υπολελειµµενοισ 
επι τησ γησ λεγει κυριοσ21πικρωσ επιβηθι επ′ αυτην και επι τουσ κατοικουντασ επ′ αυτην εκδικησον µαχαιρα 
και αφανισον λεγει κυριοσ και ποιει κατα παντα οσα εντελλοµαι σοι22φωνη πολεµου και συντριβη µεγαλη εν 
γη χαλδαιων23πωσ συνεκλασθη και συνετριβη η σφυρα πασησ τησ γησ πωσ εγενηθη εισ αφανισµον βαβυλων 
εν εθνεσιν24επιθησονται σοι και αλωση ω βαβυλων και ου γνωση ευρεθησ και εληµφθησ οτι τω κυριω 
αντεστησ25ηνοιξεν κυριοσ τον θησαυρον αυτου και εξηνεγκεν τα σκευη οργησ αυτου οτι εργον τω κυριω θεω 
εν γη χαλδαιων26οτι εληλυθασιν οι καιροι αυτησ ανοιξατε τασ αποθηκασ αυτησ ερευνησατε αυτην ωσ 
σπηλαιον και εξολεθρευσατε αυτην µη γενεσθω αυτησ καταλειµµα27αναξηρανατε αυτησ παντασ τουσ 
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καρπουσ και καταβητωσαν εισ σφαγην ουαι αυτοισ οτι ηκει η ηµερα αυτων και καιροσ εκδικησεωσ 
αυτων28φωνη φευγοντων και ανασωζοµενων εκ γησ βαβυλωνοσ του αναγγειλαι εισ σιων την εκδικησιν παρα 
κυριου θεου ηµων29παραγγειλατε επι βαβυλωνα πολλοισ παντι εντεινοντι τοξον παρεµβαλετε επ′ αυτην 
κυκλοθεν µη εστω αυτησ ανασωζοµενοσ ανταποδοτε αυτη κατα τα εργα αυτησ κατα παντα οσα εποιησεν 
ποιησατε αυτη οτι προσ τον κυριον αντεστη θεον αγιον του ισραηλ30δια τουτο πεσουνται οι νεανισκοι αυτησ 
εν ταισ πλατειαισ αυτησ και παντεσ οι ανδρεσ οι πολεµισται αυτησ ριφησονται ειπεν κυριοσ31ιδου εγω επι σε 
την υβριστριαν λεγει κυριοσ οτι ηκει η ηµερα σου και ο καιροσ εκδικησεωσ σου32και ασθενησει η υβρισ σου 
και πεσειται και ουκ εσται ο ανιστων αυτην και αναψω πυρ εν τω δρυµω αυτησ και καταφαγεται παντα τα 
κυκλω αυτησ33ταδε λεγει κυριοσ καταδεδυναστευνται οι υιοι ισραηλ και οι υιοι ιουδα αµα παντεσ οι 
αιχµαλωτευσαντεσ αυτουσ κατεδυναστευσαν αυτουσ οτι ουκ ηθελησαν εξαποστειλαι αυτουσ34και ο 
λυτρουµενοσ αυτουσ ισχυροσ κυριοσ παντοκρατωρ ονοµα αυτω κρισιν κρινει προσ τουσ αντιδικουσ αυτου 
οπωσ εξαρη την γην και παροξυνει τοισ κατοικουσι βαβυλωνα35µαχαιραν επι τουσ χαλδαιουσ και επι τουσ 
κατοικουντασ βαβυλωνα και επι τουσ µεγιστανασ αυτησ και επι τουσ συνετουσ αυτησ36µαχαιραν επι τουσ 
µαχητασ αυτησ και παραλυθησονται37µαχαιραν επι τουσ ιππουσ αυτων και επι τα αρµατα αυτων µαχαιραν 
επι τουσ µαχητασ αυτων και επι τον συµµικτον τον εν µεσω αυτησ και εσονται ωσει γυναικεσ µαχαιραν επι 
τουσ θησαυρουσ αυτησ και διασκορπισθησονται38επι τω υδατι αυτησ επεποιθει και καταισχυνθησονται οτι 
γη των γλυπτων εστιν και εν ταισ νησοισ ου κατεκαυχωντο39δια τουτο κατοικησουσιν ινδαλµατα εν ταισ 
νησοισ και κατοικησουσιν εν αυτη θυγατερεσ σειρηνων ου µη κατοικηθη ουκετι εισ τον αιωνα40καθωσ 
κατεστρεψεν ο θεοσ σοδοµα και γοµορρα και τασ οµορουσασ αυταισ ειπεν κυριοσ ου µη κατοικηση εκει 
ανθρωποσ και ου µη παροικηση εκει υιοσ ανθρωπου41ιδου λαοσ ερχεται απο βορρα και εθνοσ µεγα και 
βασιλεισ πολλοι εξεγερθησονται απ′ εσχατου τησ γησ42τοξον και εγχειριδιον εχοντεσ ιταµοσ εστιν και ου µη 
ελεηση φωνη αυτων ωσ θαλασσα ηχησει εφ′ ιπποισ ιππασονται παρεσκευασµενοι ωσπερ πυρ εισ πολεµον 
προσ σε θυγατερ βαβυλωνοσ43ηκουσεν βασιλευσ βαβυλωνοσ την ακοην αυτων και παρελυθησαν αι χειρεσ 
αυτου θλιψισ κατεκρατησεν αυτου ωδινεσ ωσ τικτουσησ44ιδου ωσπερ λεων αναβησεται απο του ιορδανου εισ 
τοπον αιθαµ οτι ταχεωσ εκδιωξω αυτουσ απ′ αυτησ και παντα νεανισκον επ′ αυτην επιστησω οτι τισ ωσπερ 
εγω και τισ αντιστησεται µοι και τισ ουτοσ ποιµην οσ στησεται κατα προσωπον µου45δια τουτο ακουσατε την 
βουλην κυριου ην βεβουλευται επι βαβυλωνα και λογισµουσ αυτου ουσ ελογισατο επι τουσ κατοικουντασ 
χαλδαιουσ εαν µη διαφθαρη τα αρνια των προβατων αυτων εαν µη αφανισθη νοµη απ′ αυτων46οτι απο φωνησ 
αλωσεωσ βαβυλωνοσ σεισθησεται η γη και κραυγη εν εθνεσιν ακουσθησεται . 

Chapter 28
1ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εξεγειρω επι βαβυλωνα και επι τουσ κατοικουντασ χαλδαιουσ ανεµον καυσωνα 
διαφθειροντα2και εξαποστελω εισ βαβυλωνα υβριστασ και καθυβρισουσιν αυτην και λυµανουνται την γην 
αυτησ ουαι επι βαβυλωνα κυκλοθεν εν ηµερα κακωσεωσ αυτησ3επ′ αυτην τεινετω ο τεινων το τοξον αυτου 
και περιθεσθω ω εστιν οπλα αυτω και µη φεισησθε επι νεανισκουσ αυτησ και αφανισατε πασαν την δυναµιν 
αυτησ4και πεσουνται τραυµατιαι εν γη χαλδαιων και κατακεκεντηµενοι εξωθεν αυτησ5διοτι ουκ εχηρευσεν 
ισραηλ και ιουδασ απο θεου αυτων απο κυριου παντοκρατοροσ οτι η γη αυτων επλησθη αδικιασ απο των 
αγιων ισραηλ6φευγετε εκ µεσου βαβυλωνοσ και ανασωζετε εκαστοσ την ψυχην αυτου και µη απορριφητε εν 
τη αδικια αυτησ οτι καιροσ εκδικησεωσ αυτησ εστιν παρα κυριου ανταποδοµα αυτοσ ανταποδιδωσιν 
αυτη7ποτηριον χρυσουν βαβυλων εν χειρι κυριου µεθυσκον πασαν την γην απο του οινου αυτησ επιοσαν 
εθνη δια τουτο εσαλευθησαν8και αφνω επεσεν βαβυλων και συνετριβη θρηνειτε αυτην λαβετε ρητινην τη 
διαφθορα αυτησ ει πωσ ιαθησεται9ιατρευσαµεν την βαβυλωνα και ουκ ιαθη εγκαταλιπωµεν αυτην και 
απελθωµεν εκαστοσ εισ την γην αυτου οτι ηγγισεν εισ ουρανον το κριµα αυτησ εξηρεν εωσ των 
αστρων10εξηνεγκεν κυριοσ το κριµα αυτου δευτε και αναγγειλωµεν εισ σιων τα εργα κυριου θεου 
ηµων11παρασκευαζετε τα τοξευµατα πληρουτε τασ φαρετρασ ηγειρεν κυριοσ το πνευµα βασιλεωσ µηδων οτι 
εισ βαβυλωνα η οργη αυτου του εξολεθρευσαι αυτην οτι εκδικησισ κυριου εστιν εκδικησισ λαου αυτου 
εστιν12επι τειχεων βαβυλωνοσ αρατε σηµειον επιστησατε φαρετρασ εγειρατε φυλακασ ετοιµασατε οπλα οτι 
ενεχειρησεν και ποιησει κυριοσ α ελαλησεν επι τουσ κατοικουντασ βαβυλωνα13κατασκηνουντασ εφ′ υδασι 
πολλοισ και επι πληθει θησαυρων αυτησ ηκει το περασ σου αληθωσ εισ τα σπλαγχα σου14οτι ωµοσεν κυριοσ 
κατα του βραχιονοσ αυτου διοτι πληρωσω σε ανθρωπων ωσει ακριδων και φθεγξονται επι σε οι 
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καταβαινοντεσ15ποιων γην εν τη ισχυι αυτου ετοιµαζων οικουµενην εν τη σοφια αυτου εν τη συνεσει αυτου 
εξετεινεν τον ουρανον16εισ φωνην εθετο ηχοσ υδατοσ εν τω ουρανω και ανηγαγεν νεφελασ απ′ εσχατου τησ 
γησ αστραπασ εισ υετον εποιησεν και εξηγαγεν φωσ εκ θησαυρων αυτου17εµωρανθη πασ ανθρωποσ απο 
γνωσεωσ κατησχυνθη πασ χρυσοχοοσ απο των γλυπτων αυτου οτι ψευδη εχωνευσαν ουκ εστιν πνευµα εν 
αυτοισ18µαταια εστιν εργα µεµωκηµενα εν καιρω επισκεψεωσ αυτων απολουνται19ου τοιαυτη µερισ τω ιακωβ 
οτι ο πλασασ τα παντα αυτοσ εστιν κληρονοµια αυτου κυριοσ ονοµα αυτω20διασκορπιζεισ συ µοι σκευη 
πολεµου και διασκορπιω εν σοι εθνη και εξαρω εκ σου βασιλεισ21και διασκορπιω εν σοι ιππον και αναβατην 
αυτου και διασκορπιω εν σοι αρµατα και αναβατασ αυτων22και διασκορπιω εν σοι νεανισκον και παρθενον 
και διασκορπιω εν σοι ανδρα και γυναικα23και διασκορπιω εν σοι ποιµενα και το ποιµνιον αυτου και 
διασκορπιω εν σοι γεωργον και το γεωργιον αυτου και διασκορπιω εν σοι ηγεµονασ και στρατηγουσ σου24και 
ανταποδωσω τη βαβυλωνι και πασι τοισ κατοικουσι χαλδαιοισ πασασ τασ κακιασ αυτων ασ εποιησαν επι 
σιων κατ′ οφθαλµουσ υµων λεγει κυριοσ25ιδου εγω προσ σε το οροσ το διεφθαρµενον το διαφθειρον πασαν την 
γην και εκτενω την χειρα µου επι σε και κατακυλιω σε απο των πετρων και δωσω σε ωσ οροσ 
εµπεπυρισµενον26και ου µη λαβωσιν απο σου λιθον εισ γωνιαν και λιθον εισ θεµελιον οτι εισ αφανισµον εισ 
τον αιωνα εση λεγει κυριοσ27αρατε σηµειον επι τησ γησ σαλπισατε εν εθνεσιν σαλπιγγι αγιασατε επ′ αυτην 
εθνη παραγγειλατε επ′ αυτην βασιλειαισ αραρατ παρ′ εµου και τοισ ασχαναζαιοισ επιστησατε επ′ αυτην 
βελοστασεισ αναβιβασατε επ′ αυτην ιππον ωσ ακριδων πληθοσ28αγιασατε επ′ αυτην εθνη τον βασιλεα των 
µηδων και πασησ τησ γησ τουσ ηγουµενουσ αυτου και παντασ τουσ στρατηγουσ αυτου29εσεισθη η γη και 
επονεσεν διοτι εξανεστη επι βαβυλωνα λογισµοσ κυριου του θειναι την γην βαβυλωνοσ εισ αφανισµον και µη 
κατοικεισθαι αυτην30εξελιπεν µαχητησ βαβυλωνοσ του πολεµειν καθησονται εκει εν περιοχη εθραυσθη η 
δυναστεια αυτων εγενηθησαν ωσει γυναικεσ ενεπυρισθη τα σκηνωµατα αυτησ συνετριβησαν οι µοχλοι 
αυτησ31διωκων εισ απαντησιν διωκοντοσ διωξεται και αναγγελλων εισ απαντησιν αναγγελλοντοσ του 
αναγγειλαι τω βασιλει βαβυλωνοσ οτι εαλωκεν η πολισ αυτου32απ′ εσχατου των διαβασεων αυτου 
εληµφθησαν και τα συστεµατα αυτων ενεπρησαν εν πυρι και ανδρεσ αυτου οι πολεµισται εξερχονται33διοτι 
ταδε λεγει κυριοσ οικοι βασιλεωσ βαβυλωνοσ ωσ αλων ωριµοσ αλοηθησονται ετι µικρον και ηξει ο αµητοσ 
αυτησ34κατεφαγεν µε εµερισατο µε κατελαβεν µε σκευοσ λεπτον ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ 
κατεπιεν µε ωσ δρακων επλησεν την κοιλιαν αυτου απο τησ τρυφησ µου εξωσεν µε35οι µοχθοι µου και αι 
ταλαιπωριαι µου εισ βαβυλωνα ερει κατοικουσα σιων και το αιµα µου επι τουσ κατοικουντασ χαλδαιουσ 
ερει ιερουσαληµ36δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω κρινω την αντιδικον σου και εκδικησω την εκδικησιν 
σου και ερηµωσω την θαλασσαν αυτησ και ξηρανω την πηγην αυτησ37και εσται βαβυλων εισ αφανισµον και 
ου κατοικηθησεται38αµα ωσ λεοντεσ εξηγερθησαν και ωσ σκυµνοι λεοντων39εν τη θερµασια αυτων δωσω 
ποτηµα αυτοισ και µεθυσω αυτουσ οπωσ καρωθωσιν και υπνωσωσιν υπνον αιωνιον και ου µη εγερθωσι λεγει 
κυριοσ40καταβιβασω αυτουσ ωσ αρνασ εισ σφαγην και ωσ κριουσ µετ′ εριφων41πωσ εαλω και εθηρευθη το 
καυχηµα πασησ τησ γησ πωσ εγενετο βαβυλων εισ αφανισµον εν τοισ εθνεσιν42ανεβη επι βαβυλωνα η 
θαλασσα εν ηχω κυµατων αυτησ και κατεκαλυφθη43εγενηθησαν αι πολεισ αυτησ γη ανυδροσ και αβατοσ ου 
κατοικησει εν αυτη ουδε εισ ουδε µη καταλυση εν αυτη υιοσ ανθρωπου44και εκδικησω επι βαβυλωνα και 
εξοισω α κατεπιεν εκ του στοµατοσ αυτησ και ου µη συναχθωσιν προσ αυτην ετι τα εθνη49και εν βαβυλωνι 
πεσουνται τραυµατιαι πασησ τησ γησ50ανασωζοµενοι εκ γησ πορευεσθε και µη ιστασθε οι µακροθεν 
µνησθητε του κυριου και ιερουσαληµ αναβητω επι την καρδιαν υµων51ησχυνθηµεν οτι ηκουσαµεν 
ονειδισµον ηµων κατεκαλυψεν ατιµια το προσωπον ηµων εισηλθον αλλογενεισ εισ τα αγια ηµων εισ οικον 
κυριου52δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριοσ και εκδικησω επι τα γλυπτα αυτησ και εν παση τη γη 
αυτησ πεσουνται τραυµατιαι53οτι εαν αναβη βαβυλων ωσ ο ουρανοσ και οτι εαν οχυρωση υψοσ ισχυοσ 
αυτησ παρ′ εµου ηξουσιν εξολεθρευοντεσ αυτην λεγει κυριοσ54φωνη κραυγησ εν βαβυλωνι και συντριβη 
µεγαλη εν γη χαλδαιων55οτι εξωλεθρευσεν κυριοσ την βαβυλωνα και απωλεσεν απ′ αυτησ φωνην µεγαλην 
ηχουσαν ωσ υδατα πολλα εδωκεν εισ ολεθρον φωνην αυτησ56οτι ηλθεν επι βαβυλωνα ταλαιπωρια εαλωσαν οι 
µαχηται αυτησ επτοηται το τοξον αυτων οτι θεοσ ανταποδιδωσιν αυτοισ κυριοσ ανταποδιδωσιν αυτη την 
ανταποδοσιν57και µεθυσει µεθη τουσ ηγεµονασ αυτησ και τουσ σοφουσ αυτησ και τουσ στρατηγουσ αυτησ 
λεγει ο βασιλευσ κυριοσ παντοκρατωρ ονοµα αυτω58ταδε λεγει κυριοσ τειχοσ βαβυλωνοσ επλατυνθη 
κατασκαπτοµενον κατασκαφησεται και αι πυλαι αυτησ αι υψηλαι εµπυρισθησονται και ου κοπιασουσιν 
λαοι εισ κενον και εθνη εν αρχη εκλειψουσιν59ο λογοσ ον ενετειλατο κυριοσ ιερεµια τω προφητη ειπειν τω 
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σαραια υιω νηριου υιου µαασαιου οτε επορευετο παρα σεδεκιου βασιλεωσ ιουδα εισ βαβυλωνα εν τω ετει τω 
τεταρτω τησ βασιλειασ αυτου και σαραιασ αρχων δωρων60και εγραψεν ιερεµιασ παντα τα κακα α ηξει επι 
βαβυλωνα εν βιβλιω ενι παντασ τουσ λογουσ τουτουσ τουσ γεγραµµενουσ επι βαβυλωνα61και ειπεν ιερεµιασ 
προσ σαραιαν οταν ελθησ εισ βαβυλωνα και οψη και αναγνωση παντασ τουσ λογουσ τουτουσ62και ερεισ 
κυριε κυριε συ ελαλησασ επι τον τοπον τουτον του εξολεθρευσαι αυτον και του µη ειναι εν αυτω 
κατοικουντασ απο ανθρωπου εωσ κτηνουσ οτι αφανισµοσ εισ τον αιωνα εσται63και εσται οταν παυση του 
αναγινωσκειν το βιβλιον τουτο και επιδησεισ επ′ αυτο λιθον και ριψεισ αυτο εισ µεσον του ευφρατου64και 
ερεισ ουτωσ καταδυσεται βαβυλων και ου µη αναστη απο προσωπου των κακων ων εγω επαγω επ′ αυτην

Chapter 29
1επι τουσ αλλοφυλουσ2ταδε λεγει κυριοσ ιδου υδατα αναβαινει απο βορρα και εσται εισ χειµαρρουν 
κατακλυζοντα και κατακλυσει γην και το πληρωµα αυτησ πολιν και τουσ κατοικουντασ εν αυτη και 
κεκραξονται οι ανθρωποι και αλαλαξουσιν απαντεσ οι κατοικουντεσ την γην3απο φωνησ ορµησ αυτου απο 
των οπλων των ποδων αυτου και απο σεισµου των αρµατων αυτου ηχου τροχων αυτου ουκ επεστρεψαν 
πατερεσ εφ′ υιουσ αυτων απο εκλυσεωσ χειρων αυτων4εν τη ηµερα τη ερχοµενη του απολεσαι παντασ τουσ 
αλλοφυλουσ και αφανιω την τυρον και την σιδωνα και παντασ τουσ καταλοιπουσ τησ βοηθειασ αυτων οτι 
εξολεθρευσει κυριοσ τουσ καταλοιπουσ των νησων5ηκει φαλακρωµα επι γαζαν απερριφη ασκαλων και οι 
καταλοιποι ενακιµ εωσ τινοσ κοψεισ6η µαχαιρα του κυριου εωσ τινοσ ουχ ησυχασεισ αποκαταστηθι εισ τον 
κολεον σου αναπαυσαι και επαρθητι7πωσ ησυχασει και κυριοσ ενετειλατο αυτη επι την ασκαλωνα και επι 
τασ παραθαλασσιουσ επι τασ καταλοιπουσ επεγερθηναι 

Chapter 30
1τη ιδουµαια ταδε λεγει κυριοσ ουκ εστιν ετι σοφια εν θαιµαν απωλετο βουλη εκ συνετων ωχετο σοφια 
αυτων2ηπατηθη ο τοποσ αυτων βαθυνατε εισ καθισιν οι κατοικουντεσ εν δαιδαν οτι δυσκολα εποιησεν 
ηγαγον επ′ αυτον εν χρονω ω επεσκεψαµην επ′ αυτον3οτι τρυγηται ηλθον σοι ου καταλειψουσιν σοι 
καταλειµµατα ωσ κλεπται εν νυκτι επιθησουσιν χειρα αυτων4οτι εγω κατεσυρα τον ησαυ ανεκαλυψα τα 
κρυπτα αυτων κρυβηναι ου µη δυνωνται ωλοντο δια χειρα αδελφου αυτου και γειτονοσ αυτου και ουκ 
εστιν5υπολειπεσθαι ορφανον σου ινα ζησηται και εγω ζησοµαι και χηραι επ′ εµε πεποιθασιν6οτι ταδε ειπεν 
κυριοσ οισ ουκ ην νοµοσ πιειν το ποτηριον επιον και συ αθωωµενη ου µη αθωωθησ οτι πινων πιεσαι7οτι κατ′ 
εµαυτου ωµοσα λεγει κυριοσ οτι εισ αβατον και εισ ονειδισµον και εισ καταρασιν εση εν µεσω αυτησ και 
πασαι αι πολεισ αυτησ εσονται ερηµοι εισ αιωνα8ακοην ηκουσα παρα κυριου και αγγελουσ εισ εθνη 
απεστειλεν συναχθητε και παραγενεσθε εισ αυτην αναστητε εισ πολεµον9µικρον εδωκα σε εν εθνεσιν 
ευκαταφρονητον εν ανθρωποισ10η παιγνια σου ενεχειρησεν σοι ιταµια καρδιασ σου κατελυσεν τρυµαλιασ 
πετρων συνελαβεν ισχυν βουνου υψηλου οτι υψωσεν ωσπερ αετοσ νοσσιαν αυτου εκειθεν καθελω σε11και 
εσται η ιδουµαια εισ αβατον πασ ο παραπορευοµενοσ επ′ αυτην συριει12ωσπερ κατεστραφη σοδοµα και 
γοµορρα και αι παροικοι αυτησ ειπεν κυριοσ παντοκρατωρ ου µη καθιση εκει ανθρωποσ και ου µη ενοικηση 
εκει υιοσ ανθρωπου13ιδου ωσπερ λεων αναβησεται εκ µεσου του ιορδανου εισ τοπον αιθαµ οτι ταχυ εκδιωξω 
αυτουσ απ′ αυτησ και τουσ νεανισκουσ επ′ αυτην επιστησατε οτι τισ ωσπερ εγω και τισ αντιστησεται µοι και 
τισ ουτοσ ποιµην οσ στησεται κατα προσωπον µου14δια τουτο ακουσατε βουλην κυριου ην εβουλευσατο επι 
την ιδουµαιαν και λογισµον αυτου ον ελογισατο επι τουσ κατοικουντασ θαιµαν εαν µη συµψησθωσιν τα 
ελαχιστα των προβατων εαν µη αβατωθη επ′ αυτην καταλυσισ αυτων15οτι απο φωνησ πτωσεωσ αυτων 
εσεισθη η γη και κραυγη σου εν θαλασση ηκουσθη16ιδου ωσπερ αετοσ οψεται και εκτενει τασ πτερυγασ επ′ 
οχυρωµατα αυτησ και εσται η καρδια των ισχυρων τησ ιδουµαιασ εν τη ηµερα εκεινη ωσ καρδια γυναικοσ 
ωδινουσησ17τοισ υιοισ αµµων ουτωσ ειπεν κυριοσ µη υιοι ουκ εισιν εν ισραηλ η παραληµψοµενοσ ουκ εστιν 
αυτοισ δια τι παρελαβεν µελχοµ τον γαδ και ο λαοσ αυτων εν πολεσιν αυτων ενοικησει18δια τουτο ιδου 
ηµεραι ερχονται φησιν κυριοσ και ακουτιω επι ραββαθ θορυβον πολεµων και εσονται εισ αβατον και εισ 
απωλειαν και βωµοι αυτησ εν πυρι κατακαυθησονται και παραληµψεται ισραηλ την αρχην 
αυτου19αλαλαξον εσεβων οτι ωλετο γαι κεκραξατε θυγατερεσ ραββαθ περιζωσασθε σακκουσ και 
επιληµπτευσασθε και κοψασθε επι µελχοµ οτι εν αποικια βαδιειται οι ιερεισ αυτου και οι αρχοντεσ αυτου 
αµα20τι αγαλλιαση εν τοισ πεδιοισ ενακιµ θυγατερ ιταµιασ η πεποιθυια επι θησαυροισ αυτησ η λεγουσα τισ 
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εισελευσεται επ′ εµε21ιδου εγω φερω φοβον επι σε ειπεν κυριοσ απο πασησ τησ περιοικου σου και 
διασπαρησεσθε εκαστοσ εισ προσωπον αυτου και ουκ εσται ο συναγων23τη κηδαρ βασιλισση τησ αυλησ ην 
επαταξεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ουτωσ ειπεν κυριοσ αναστητε και αναβητε επι κηδαρ και 
πλησατε τουσ υιουσ κεδεµ24σκηνασ αυτων και προβατα αυτων ληµψονται ιµατια αυτων και παντα τα σκευη 
αυτων και καµηλουσ αυτων ληµψονται εαυτοισ και καλεσατε επ′ αυτουσ απωλειαν κυκλοθεν25φευγετε λιαν 
βαθυνατε εισ καθισιν καθηµενοι εν τη αυλη οτι εβουλευσατο εφ′ υµασ βασιλευσ βαβυλωνοσ βουλην και 
ελογισατο εφ′ υµασ λογισµον26αναστηθι και αναβηθι επ′ εθνοσ ευσταθουν καθηµενον εισ αναψυχην οισ ουκ 
εισιν θυραι ου βαλανοι ου µοχλοι µονοι καταλυουσιν27και εσονται καµηλοι αυτων εισ προνοµην και πληθοσ 
κτηνων αυτων εισ απωλειαν και λικµησω αυτουσ παντι πνευµατι κεκαρµενουσ προ προσωπου αυτων εκ 
παντοσ περαν αυτων οισω την τροπην αυτων ειπεν κυριοσ28και εσται η αυλη διατριβη στρουθων και αβατοσ 
εωσ αιωνοσ ου µη καθιση εκει ανθρωποσ και ου µη κατοικηση εκει υιοσ ανθρωπου29τη δαµασκω 
κατησχυνθη ηµαθ και αρφαδ οτι ηκουσαν ακοην πονηραν εξεστησαν εθυµωθησαν αναπαυσασθαι ου µη 
δυνωνται30εξελυθη δαµασκοσ απεστραφη εισ φυγην τροµοσ επελαβετο αυτησ31πωσ ουχι εγκατελιπεν πολιν 
εµην κωµην ηγαπησαν32δια τουτο πεσουνται νεανισκοι εν πλατειαισ σου και παντεσ οι ανδρεσ οι πολεµισται 
σου πεσουνται φησιν κυριοσ33και καυσω πυρ εν τειχει δαµασκου και καταφαγεται αµφοδα υιου αδερ 

Chapter 31
1τη µωαβ ουτωσ ειπεν κυριοσ ουαι επι ναβαυ οτι ωλετο εληµφθη καριαθαιµ ησχυνθη αµαθ και ηττηθη2ουκ 
εστιν ετι ιατρεια µωαβ αγαυριαµα εν εσεβων ελογισαντο επ′ αυτην κακα εκοψαµεν αυτην απο εθνουσ και 
παυσιν παυσεται οπισθεν σου βαδιειται µαχαιρα3οτι φωνη κεκραγοτων εξ ωρωναιµ ολεθροσ και συντριµµα 
µεγα4συνετριβη µωαβ αναγγειλατε εισ ζογορα5οτι επλησθη αλαωθ εν κλαυθµω αναβησεται κλαιων εν οδω 
ωρωναιµ κραυγην συντριµµατοσ ηκουσατε6φευγετε και σωσατε τασ ψυχασ υµων και εσεσθε ωσπερ ονοσ 
αγριοσ εν ερηµω7επειδη επεποιθεισ εν οχυρωµασιν σου και συ συλληµφθηση και εξελευσεται χαµωσ εν 
αποικια οι ιερεισ αυτου και οι αρχοντεσ αυτου αµα8και ηξει ολεθροσ επι πασαν πολιν και πολισ ου µη σωθη 
και απολειται ο αυλων και εξολεθρευθησεται η πεδινη καθωσ ειπεν κυριοσ9δοτε σηµεια τη µωαβ οτι αφη 
αναφθησεται και πασαι αι πολεισ αυτησ εισ αβατον εσονται ποθεν ενοικοσ αυτη10επικαταρατοσ ο ποιων τα 
εργα κυριου αµελωσ εξαιρων µαχαιραν αυτου αφ′ αιµατοσ11ανεπαυσατο µωαβ εκ παιδαριου και πεποιθωσ ην 
επι τη δοξη αυτου ουκ ενεχεεν εξ αγγειου εισ αγγειον και εισ αποικισµον ουκ ωχετο δια τουτο εστη γευµα 
αυτου εν αυτω και οσµη αυτου ουκ εξελιπεν12δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριοσ και αποστελω 
αυτω κλινοντασ και κλινουσιν αυτον και τα σκευη αυτου λεπτυνουσιν και τα κερατα αυτου 
συγκοψουσιν13και καταισχυνθησεται µωαβ απο χαµωσ ωσπερ κατησχυνθη οικοσ ισραηλ απο βαιθηλ ελπιδοσ 
αυτων πεποιθοτεσ επ′ αυτοισ14πωσ ερειτε ισχυροι εσµεν και ανθρωποσ ισχυων εισ τα πολεµικα15ωλετο µωαβ 
πολισ αυτου και εκλεκτοι νεανισκοι αυτου κατεβησαν εισ σφαγην16εγγυσ ηµερα µωαβ ελθειν και πονηρια 
αυτου ταχεια σφοδρα17κινησατε αυτω παντεσ κυκλοθεν αυτου παντεσ ειδοτεσ ονοµα αυτου ειπατε πωσ 
συνετριβη βακτηρια ευκλεησ ραβδοσ µεγαλωµατοσ18καταβηθι απο δοξησ και καθισον εν υγρασια καθηµενη 
δαιβων εκτριβητε οτι ωλετο µωαβ ανεβη εισ σε λυµαινοµενοσ οχυρωµα σου19εφ′ οδου στηθι και επιδε 
καθηµενη εν αροηρ και ερωτησον φευγοντα και σωζοµενον και ειπον τι εγενετο20κατησχυνθη µωαβ οτι 
συνετριβη ολολυξον και κεκραξον αναγγειλον εν αρνων οτι ωλετο µωαβ21και κρισισ ερχεται εισ γην του 
µισωρ επι χαιλων και επι ιασσα και επι µωφαθ22και επι δαιβων και επι ναβαυ και επ′ οικον δεβλαθαιµ23και 
επι καριαθαιµ και επ′ οικον γαµωλ και επ′ οικον µαων24και επι καριωθ και επι βοσορ και επι πασασ τασ 
πολεισ µωαβ τασ πορρω και τασ εγγυσ25κατεαχθη κερασ µωαβ και το επιχειρον αυτου συνετριβη26µεθυσατε 
αυτον οτι επι κυριον εµεγαλυνθη και επικρουσει µωαβ εν χειρι αυτου και εσται εισ γελωτα και αυτοσ27και ει 
µη εισ γελοιασµον ην σοι ισραηλ ει εν κλοπαισ σου ευρεθη οτι επολεµεισ αυτον28κατελιπον τασ πολεισ και 
ωκησαν εν πετραισ οι κατοικουντεσ µωαβ εγενηθησαν ωσ περιστεραι νοσσευουσαι εν πετραισ στοµατι 
βοθυνου29ηκουσα υβριν µωαβ υβρισεν λιαν υβριν αυτου και υπερηφανιαν αυτου και υψωθη η καρδια 
αυτου30εγω δε εγνων εργα αυτου ουχι το ικανον αυτου ουχ ουτωσ εποιησεν31δια τουτο επι µωαβ ολολυζετε 
παντοθεν βοησατε επ′ ανδρασ κιραδασ αυχµου32ωσ κλαυθµον ιαζηρ αποκλαυσοµαι σοι αµπελοσ σεβηµα 
κληµατα σου διηλθεν θαλασσαν ιαζηρ ηψαντο επι οπωραν σου επι τρυγηταισ σου ολεθροσ 
επεπεσεν33συνεψησθη χαρµοσυνη και ευφροσυνη εκ τησ µωαβιτιδοσ και οινοσ ην επι ληνοισ σου πρωι ουκ 
επατησαν ουδε δειλησ ουκ εποιησαν αιδαδ34απο κραυγησ εσεβων εωσ ελεαλη αι πολεισ αυτων εδωκαν φωνην 
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αυτων απο ζογορ εωσ ωρωναιµ και αγλαθ−σαλισια οτι και το υδωρ νεβριµ εισ κατακαυµα εσται35και απολω 
τον µωαβ φησιν κυριοσ αναβαινοντα επι βωµον και θυµιωντα θεοισ αυτου36δια τουτο καρδια µου µωαβ 
ωσπερ αυλοι βοµβησουσιν καρδια µου επ′ ανθρωπουσ κιραδασ ωσπερ αυλοσ βοµβησει δια τουτο α 
περιεποιησατο απωλετο απο ανθρωπου37πασαν κεφαλην εν παντι τοπω ξυρησονται και πασ πωγων 
ξυρηθησεται και πασαι χειρεσ κοψονται και επι πασησ οσφυοσ σακκοσ38και επι παντων των δωµατων µωαβ 
και επι πλατειαισ αυτησ οτι συνετριψα τον µωαβ φησιν κυριοσ ωσ αγγειον ου ουκ εστιν χρεια αυτου39πωσ 
κατηλλαξεν πωσ εστρεψεν νωτον µωαβ ησχυνθη και εγενετο µωαβ εισ γελωτα και εγκοτηµα πασιν τοισ κυκλω 
αυτησ40οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ41εληµφθη ακκαριωθ και τα οχυρωµατα συνεληµφθη42και απολειται µωαβ απο 
οχλου οτι επι τον κυριον εµεγαλυνθη43παγισ και φοβοσ και βοθυνοσ επι σοι καθηµενοσ µωαβ44ο φευγων απο 
προσωπου του φοβου εµπεσειται εισ τον βοθυνον και ο αναβαινων εκ του βοθυνου συλληµφθησεται εν τη 
παγιδι οτι επαξω ταυτα επι µωαβ εν ενιαυτω επισκεψεωσ αυτησ

Chapter 32
13οσα επροφητευσεν ιερεµιασ επι παντα τα εθνη15ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ λαβε το ποτηριον του 
οινου του ακρατου τουτου εκ χειροσ µου και ποτιεισ παντα τα εθνη προσ α εγω αποστελλω σε προσ 
αυτουσ16και πιονται και εξεµουνται και µανησονται απο προσωπου τησ µαχαιρασ ησ εγω αποστελλω ανα 
µεσον αυτων17και ελαβον το ποτηριον εκ χειροσ κυριου και εποτισα τα εθνη προσ α απεστειλεν µε κυριοσ επ′ 
αυτα18την ιερουσαληµ και τασ πολεισ ιουδα και βασιλεισ ιουδα και αρχοντασ αυτου του θειναι αυτασ εισ 
ερηµωσιν και εισ αβατον και εισ συριγµον19και τον φαραω βασιλεα αιγυπτου και τουσ παιδασ αυτου και 
τουσ µεγιστανασ αυτου και παντα τον λαον αυτου20και παντασ τουσ συµµικτουσ αυτου και παντασ τουσ 
βασιλεισ αλλοφυλων την ασκαλωνα και την γαζαν και την ακκαρων και το επιλοιπον αζωτου21και την 
ιδουµαιαν και την µωαβιτιν και τουσ υιουσ αµµων22και παντασ βασιλεισ τυρου και βασιλεισ σιδωνοσ και 
βασιλεισ τουσ εν τω περαν τησ θαλασσησ23και την δαιδαν και την θαιµαν και την ρωσ και παν 
περικεκαρµενον κατα προσωπον αυτου24και παντασ τουσ συµµικτουσ τουσ καταλυοντασ εν τη ερηµω25και 
παντασ βασιλεισ αιλαµ και παντασ βασιλεισ περσων26και παντασ βασιλεισ απο απηλιωτου τουσ πορρω και 
τουσ εγγυσ εκαστον προσ τον αδελφον αυτου και πασασ τασ βασιλειασ τασ επι προσωπου τησ γησ27και ερεισ 
αυτοισ ουτωσ ειπεν κυριοσ παντοκρατωρ πιετε και µεθυσθητε και εξεµεσατε και πεσεισθε και ου µη αναστητε 
απο προσωπου τησ µαχαιρασ ησ εγω αποστελλω ανα µεσον υµων28και εσται οταν µη βουλωνται δεξασθαι το 
ποτηριον εκ τησ χειροσ σου ωστε πιειν και ερεισ ουτωσ ειπεν κυριοσ πιοντεσ πιεσθε29οτι εν πολει εν η 
ωνοµασθη το ονοµα µου επ′ αυτην εγω αρχοµαι κακωσαι και υµεισ καθαρσει ου µη καθαρισθητε οτι 
µαχαιραν εγω καλω επι τουσ καθηµενουσ επι τησ γησ30και συ προφητευσεισ επ′ αυτουσ τουσ λογουσ τουτουσ 
και ερεισ κυριοσ αφ′ υψηλου χρηµατιει απο του αγιου αυτου δωσει φωνην αυτου λογον χρηµατιει επι του 
τοπου αυτου και αιδαδ ωσπερ τρυγωντεσ αποκριθησονται και επι τουσ καθηµενουσ επι την γην31ηκει ολεθροσ 
επι µεροσ τησ γησ οτι κρισισ τω κυριω εν τοισ εθνεσιν κρινεται αυτοσ προσ πασαν σαρκα οι δε ασεβεισ 
εδοθησαν εισ µαχαιραν λεγει κυριοσ32ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου κακα ερχεται απο εθνουσ επι εθνοσ και 
λαιλαψ µεγαλη εκπορευεται απ′ εσχατου τησ γησ33και εσονται τραυµατιαι υπο κυριου εν ηµερα κυριου εκ 
µερουσ τησ γησ και εωσ εισ µεροσ τησ γησ ου µη κατορυγωσιν εισ κοπρια επι προσωπου τησ γησ 
εσονται34αλαλαξατε ποιµενεσ και κεκραξατε και κοπτεσθε οι κριοι των προβατων οτι επληρωθησαν αι 
ηµεραι υµων εισ σφαγην και πεσεισθε ωσπερ οι κριοι οι εκλεκτοι35και απολειται φυγη απο των ποιµενων και 
σωτηρια απο των κριων των προβατων36φωνη κραυγησ των ποιµενων και αλαλαγµοσ των προβατων και των 
κριων οτι ωλεθρευσεν κυριοσ τα βοσκηµατα αυτων37και παυσεται τα καταλοιπα τησ ειρηνησ απο προσωπου 
οργησ θυµου µου38εγκατελιπεν ωσπερ λεων καταλυµα αυτου οτι εγενηθη η γη αυτων εισ αβατον απο 
προσωπου τησ µαχαιρασ τησ µεγαλησ 

Chapter 33
1εν αρχη βασιλεωσ ιωακιµ υιου ιωσια εγενηθη ο λογοσ ουτοσ παρα κυριου2ουτωσ ειπεν κυριοσ στηθι εν αυλη 
οικου κυριου και χρηµατιεισ απασι τοισ ιουδαιοισ και πασι τοισ ερχοµενοισ προσκυνειν εν οικω κυριου 
απαντασ τουσ λογουσ ουσ συνεταξα σοι αυτοισ χρηµατισαι µη αφελησ ρηµα3ισωσ ακουσονται και 
αποστραφησονται εκαστοσ απο τησ οδου αυτου τησ πονηρασ και παυσοµαι απο των κακων ων εγω λογιζοµαι 
του ποιησαι αυτοισ ενεκεν των πονηρων επιτηδευµατων αυτων4και ερεισ ουτωσ ειπεν κυριοσ εαν µη 
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ακουσητε µου του πορευεσθαι εν τοισ νοµιµοισ µου οισ εδωκα κατα προσωπον υµων5εισακουειν των λογων 
των παιδων µου των προφητων ουσ εγω αποστελλω προσ υµασ ορθρου και απεστειλα και ουκ εισηκουσατε 
µου6και δωσω τον οικον τουτον ωσπερ σηλωµ και την πολιν δωσω εισ καταραν πασιν τοισ εθνεσιν πασησ τησ 
γησ7και ηκουσαν οι ιερεισ και οι ψευδοπροφηται και πασ ο λαοσ του ιερεµιου λαλουντοσ τουσ λογουσ 
τουτουσ εν οικω κυριου8και εγενετο ιερεµιου παυσαµενου λαλουντοσ παντα α συνεταξεν αυτω κυριοσ 
λαλησαι παντι τω λαω και συνελαβοσαν αυτον οι ιερεισ και οι ψευδοπροφηται και πασ ο λαοσ λεγων θανατω 
αποθανη9οτι επροφητευσασ τω ονοµατι κυριου λεγων ωσπερ σηλωµ εσται ο οικοσ ουτοσ και η πολισ αυτη 
ερηµωθησεται απο κατοικουντων και εξεκκλησιασθη πασ ο λαοσ επι ιερεµιαν εν οικω κυριου10και ηκουσαν 
οι αρχοντεσ ιουδα τον λογον τουτον και ανεβησαν εξ οικου του βασιλεωσ εισ οικον κυριου και εκαθισαν εν 
προθυροισ πυλησ κυριου τησ καινησ11και ειπαν οι ιερεισ και οι ψευδοπροφηται προσ τουσ αρχοντασ και 
παντι τω λαω κρισισ θανατου τω ανθρωπω τουτω οτι επροφητευσεν κατα τησ πολεωσ ταυτησ καθωσ 
ηκουσατε εν τοισ ωσιν υµων12και ειπεν ιερεµιασ προσ τουσ αρχοντασ και παντι τω λαω λεγων κυριοσ 
απεστειλεν µε προφητευσαι επι τον οικον τουτον και επι την πολιν ταυτην παντασ τουσ λογουσ τουτουσ ουσ 
ηκουσατε13και νυν βελτιουσ ποιησατε τασ οδουσ υµων και τα εργα υµων και ακουσατε τησ φωνησ κυριου 
και παυσεται κυριοσ απο των κακων ων ελαλησεν εφ′ υµασ14και ιδου εγω εν χερσιν υµων ποιησατε µοι ωσ 
συµφερει και ωσ βελτιον υµιν15αλλ′ η γνοντεσ γνωσεσθε οτι ει αναιρειτε µε αιµα αθωον διδοτε εφ′ υµασ και 
επι την πολιν ταυτην και επι τουσ κατοικουντασ εν αυτη οτι εν αληθεια απεσταλκεν µε κυριοσ προσ υµασ 
λαλησαι εισ τα ωτα υµων παντασ τουσ λογουσ τουτουσ16και ειπαν οι αρχοντεσ και πασ ο λαοσ προσ τουσ 
ιερεισ και προσ τουσ ψευδοπροφητασ ουκ εστιν τω ανθρωπω τουτω κρισισ θανατου οτι επι τω ονοµατι κυριου 
του θεου ηµων ελαλησεν προσ ηµασ17και ανεστησαν ανδρεσ των πρεσβυτερων τησ γησ και ειπαν παση τη 
συναγωγη του λαου18µιχαιασ ο µωραθιτησ ην εν ταισ ηµεραισ εζεκιου βασιλεωσ ιουδα και ειπεν παντι τω 
λαω ιουδα ουτωσ ειπεν κυριοσ σιων ωσ αγροσ αροτριαθησεται και ιερουσαληµ εισ αβατον εσται και το οροσ 
του οικου εισ αλσοσ δρυµου19µη ανελων ανειλεν αυτον εζεκιασ και πασ ιουδα ουχι οτι εφοβηθησαν τον 
κυριον και οτι εδεηθησαν του προσωπου κυριου και επαυσατο κυριοσ απο των κακων ων ελαλησεν επ′ 
αυτουσ και ηµεισ εποιησαµεν κακα µεγαλα επι ψυχασ ηµων20και ανθρωποσ ην προφητευων τω ονοµατι 
κυριου ουριασ υιοσ σαµαιου εκ καριαθιαριµ και επροφητευσεν περι τησ γησ ταυτησ κατα παντασ τουσ 
λογουσ ιερεµιου21και ηκουσεν ο βασιλευσ ιωακιµ και παντεσ οι αρχοντεσ παντασ τουσ λογουσ αυτου και 
εζητουν αποκτειναι αυτον και ηκουσεν ουριασ και εισηλθεν εισ αιγυπτον22και εξαπεστειλεν ο βασιλευσ 
ανδρασ εισ αιγυπτον23και εξηγαγοσαν αυτον εκειθεν και εισηγαγοσαν αυτον προσ τον βασιλεα και επαταξεν 
αυτον εν µαχαιρα και ερριψεν αυτον εισ το µνηµα υιων λαου αυτου24πλην χειρ αχικαµ υιου σαφαν ην µετα 
ιερεµιου του µη παραδουναι αυτον εισ χειρασ του λαου του µη ανελειν αυτον

Chapter 34
2ουτωσ ειπεν κυριοσ ποιησον δεσµουσ και κλοιουσ και περιθου περι τον τραχηλον σου3και αποστελεισ 
αυτουσ προσ βασιλεα ιδουµαιασ και προσ βασιλεα µωαβ και προσ βασιλεα υιων αµµων και προσ βασιλεα 
τυρου και προσ βασιλεα σιδωνοσ εν χερσιν αγγελων αυτων των ερχοµενων εισ απαντησιν αυτων εισ 
ιερουσαληµ προσ σεδεκιαν βασιλεα ιουδα4και συνταξεισ αυτοισ προσ τουσ κυριουσ αυτων ειπειν ουτωσ 
ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ουτωσ ερειτε προσ τουσ κυριουσ υµων5οτι εγω εποιησα την γην εν τη ισχυι µου τη 
µεγαλη και εν τω επιχειρω µου τω υψηλω και δωσω αυτην ω εαν δοξη εν οφθαλµοισ µου6εδωκα την γην τω 
ναβουχοδονοσορ βασιλει βαβυλωνοσ δουλευειν αυτω και τα θηρια του αγρου εργαζεσθαι αυτω8και το εθνοσ 
και η βασιλεια οσοι εαν µη εµβαλωσιν τον τραχηλον αυτων υπο τον ζυγον βασιλεωσ βαβυλωνοσ εν µαχαιρα 
και εν λιµω επισκεψοµαι αυτουσ ειπεν κυριοσ εωσ εκλιπωσιν εν χειρι αυτου9και υµεισ µη ακουετε των 
ψευδοπροφητων υµων και των µαντευοµενων υµιν και των ενυπνιαζοµενων υµιν και των οιωνισµατων υµων 
και των φαρµακων υµων των λεγοντων ου µη εργασησθε τω βασιλει βαβυλωνοσ10οτι ψευδη αυτοι 
προφητευουσιν υµιν προσ το µακρυναι υµασ απο τησ γησ υµων11και το εθνοσ ο εαν εισαγαγη τον τραχηλον 
αυτου υπο τον ζυγον βασιλεωσ βαβυλωνοσ και εργασηται αυτω και καταλειψω αυτον επι τησ γησ αυτου και 
εργαται αυτω και ενοικησει εν αυτη12και προσ σεδεκιαν βασιλεα ιουδα ελαλησα κατα παντασ τουσ λογουσ 
τουτουσ λεγων εισαγαγετε τον τραχηλον υµων14και εργασασθε τω βασιλει βαβυλωνοσ οτι αδικα αυτοι 
προφητευουσιν υµιν15οτι ουκ απεστειλα αυτουσ φησιν κυριοσ και προφητευουσιν τω ονοµατι µου επ′ αδικω 
προσ το απολεσαι υµασ και απολεισθε υµεισ και οι προφηται υµων οι προφητευοντεσ υµιν επ′ αδικω 
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ψευδη16υµιν και παντι τω λαω τουτω και τοισ ιερευσιν ελαλησα λεγων ουτωσ ειπεν κυριοσ µη ακουετε των 
λογων των προφητων των προφητευοντων υµιν λεγοντων ιδου σκευη οικου κυριου επιστρεψει εκ βαβυλωνοσ 
οτι αδικα αυτοι προφητευουσιν υµιν ουκ απεστειλα αυτουσ18ει προφηται εισιν και ει εστιν λογοσ κυριου εν 
αυτοισ απαντησατωσαν µοι19οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ και των επιλοιπων σκευων20ων ουκ ελαβεν βασιλευσ 
βαβυλωνοσ οτε απωκισεν τον ιεχονιαν εξ ιερουσαληµ22εισ βαβυλωνα εισελευσεται λεγει κυριοσ

Chapter 35
1και εγενετο εν τω τεταρτω ετει σεδεκια βασιλεωσ ιουδα εν µηνι τω πεµπτω ειπεν µοι ανανιασ υιοσ αζωρ ο 
ψευδοπροφητησ ο απο γαβαων εν οικω κυριου κατ′ οφθαλµουσ των ιερεων και παντοσ του λαου λεγων2ουτωσ 
ειπεν κυριοσ συνετριψα τον ζυγον του βασιλεωσ βαβυλωνοσ3ετι δυο ετη ηµερων εγω αποστρεψω εισ τον 
τοπον τουτον τα σκευη οικου κυριου4και ιεχονιαν και την αποικιαν ιουδα οτι συντριψω τον ζυγον βασιλεωσ 
βαβυλωνοσ5και ειπεν ιερεµιασ προσ ανανιαν κατ′ οφθαλµουσ παντοσ του λαου και κατ′ οφθαλµουσ των 
ιερεων των εστηκοτων εν οικω κυριου6και ειπεν ιερεµιασ αληθωσ ουτω ποιησαι κυριοσ στησαι τον λογον σου 
ον συ προφητευεισ του επιστρεψαι τα σκευη οικου κυριου και πασαν την αποικιαν εκ βαβυλωνοσ εισ τον 
τοπον τουτον7πλην ακουσατε τον λογον κυριου ον εγω λεγω εισ τα ωτα υµων και εισ τα ωτα παντοσ του 
λαου8οι προφηται οι γεγονοτεσ προτεροι µου και προτεροι υµων απο του αιωνοσ και επροφητευσαν επι γησ 
πολλησ και επι βασιλειασ µεγαλασ εισ πολεµον9ο προφητησ ο προφητευσασ εισ ειρηνην ελθοντοσ του λογου 
γνωσονται τον προφητην ον απεστειλεν αυτοισ κυριοσ εν πιστει10και ελαβεν ανανιασ εν οφθαλµοισ παντοσ 
του λαου τουσ κλοιουσ απο του τραχηλου ιερεµιου και συνετριψεν αυτουσ11και ειπεν ανανιασ κατ′ 
οφθαλµουσ παντοσ του λαου λεγων ουτωσ ειπεν κυριοσ ουτωσ συντριψω τον ζυγον βασιλεωσ βαβυλωνοσ απο 
τραχηλων παντων των εθνων και ωχετο ιερεµιασ εισ την οδον αυτου12και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν 
µετα το συντριψαι ανανιαν τουσ κλοιουσ απο του τραχηλου αυτου λεγων13βαδιζε και ειπον προσ ανανιαν 
λεγων ουτωσ ειπεν κυριοσ κλοιουσ ξυλινουσ συνετριψασ και ποιησω αντ′ αυτων κλοιουσ σιδηρουσ14οτι 
ουτωσ ειπεν κυριοσ ζυγον σιδηρουν εθηκα επι τον τραχηλον παντων των εθνων εργαζεσθαι τω βασιλει 
βαβυλωνοσ15και ειπεν ιερεµιασ τω ανανια ουκ απεσταλκεν σε κυριοσ και πεποιθεναι εποιησασ τον λαον 
τουτον επ′ αδικω16δια τουτο ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου εγω εξαποστελλω σε απο προσωπου τησ γησ τουτω τω 
ενιαυτω αποθανη17και απεθανεν εν τω µηνι τω εβδοµω

Chapter 36
1και ουτοι οι λογοι τησ βιβλου ουσ απεστειλεν ιερεµιασ εξ ιερουσαληµ προσ τουσ πρεσβυτερουσ τησ 
αποικιασ και προσ τουσ ιερεισ και προσ τουσ ψευδοπροφητασ επιστολην εισ βαβυλωνα τη αποικια και προσ 
απαντα τον λαον2υστερον εξελθοντοσ ιεχονιου του βασιλεωσ και τησ βασιλισσησ και των ευνουχων και 
παντοσ ελευθερου και δεσµωτου και τεχνιτου εξ ιερουσαληµ3εν χειρι ελεασα υιου σαφαν και γαµαριου υιου 
χελκιου ον απεστειλεν σεδεκιασ βασιλευσ ιουδα προσ βασιλεα βαβυλωνοσ εισ βαβυλωνα λεγων4ουτωσ ειπεν 
κυριοσ ο θεοσ ισραηλ επι την αποικιαν ην απωκισα απο ιερουσαληµ5οικοδοµησατε οικουσ και κατοικησατε 
και φυτευσατε παραδεισουσ και φαγετε τουσ καρπουσ αυτων6και λαβετε γυναικασ και τεκνοποιησατε υιουσ 
και θυγατερασ και λαβετε τοισ υιοισ υµων γυναικασ και τασ θυγατερασ υµων ανδρασιν δοτε και πληθυνεσθε 
και µη σµικρυνθητε7και ζητησατε εισ ειρηνην τησ γησ εισ ην απωκισα υµασ εκει και προσευξασθε περι 
αυτων προσ κυριον οτι εν ειρηνη αυτησ εσται ειρηνη υµιν8οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ µη αναπειθετωσαν υµασ οι 
ψευδοπροφηται οι εν υµιν και µη αναπειθετωσαν υµασ οι µαντεισ υµων και µη ακουετε εισ τα ενυπνια υµων 
α υµεισ ενυπνιαζεσθε9οτι αδικα αυτοι προφητευουσιν υµιν επι τω ονοµατι µου και ουκ απεστειλα 
αυτουσ10οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ οταν µελλη πληρουσθαι βαβυλωνι εβδοµηκοντα ετη επισκεψοµαι υµασ και 
επιστησω τουσ λογουσ µου εφ′ υµασ του τον λαον υµων αποστρεψαι εισ τον τοπον τουτον11και λογιουµαι εφ′ 
υµασ λογισµον ειρηνησ και ου κακα του δουναι υµιν ταυτα12και προσευξασθε προσ µε και εισακουσοµαι 
υµων13και εκζητησατε µε και ευρησετε µε οτι ζητησετε µε εν ολη καρδια υµων14και επιφανουµαι υµιν15οτι 
ειπατε κατεστησεν ηµιν κυριοσ προφητασ εν βαβυλωνι21ουτωσ ειπεν κυριοσ επι αχιαβ και επι σεδεκιαν ιδου 
εγω διδωµι αυτουσ εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και παταξει αυτουσ κατ′ οφθαλµουσ υµων22και 
ληµψονται απ′ αυτων καταραν εν παση τη αποικια ιουδα εν βαβυλωνι λεγοντεσ ποιησαι σε κυριοσ ωσ 
σεδεκιαν εποιησεν και ωσ αχιαβ ουσ απετηγανισεν βασιλευσ βαβυλωνοσ εν πυρι23δι′ ην εποιησαν ανοµιαν εν 
ισραηλ και εµοιχωντο τασ γυναικασ των πολιτων αυτων και λογον εχρηµατισαν εν τω ονοµατι µου ον ου 
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συνεταξα αυτοισ και εγω µαρτυσ φησιν κυριοσ24και προσ σαµαιαν τον νελαµιτην ερεισ25ουκ απεστειλα σε τω 
ονοµατι µου και προσ σοφονιαν υιον µαασαιου τον ιερεα ειπε26κυριοσ εδωκεν σε εισ ιερεα αντι ιωδαε του 
ιερεωσ γενεσθαι επιστατην εν τω οικω κυριου παντι ανθρωπω προφητευοντι και παντι ανθρωπω µαινοµενω 
και δωσεισ αυτον εισ το αποκλεισµα και εισ τον καταρρακτην27και νυν δια τι συνελοιδορησατε ιερεµιαν τον 
εξ αναθωθ τον προφητευσαντα υµιν28ου δια τουτο απεστειλεν προσ υµασ εισ βαβυλωνα λεγων µακραν εστιν 
οικοδοµησατε οικιασ και κατοικησατε και φυτευσατε κηπουσ και φαγεσθε τον καρπον αυτων29και ανεγνω 
σοφονιασ το βιβλιον εισ τα ωτα ιερεµιου30και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν λεγων31αποστειλον προσ 
την αποικιαν λεγων ουτωσ ειπεν κυριοσ επι σαµαιαν τον νελαµιτην επειδη επροφητευσεν υµιν σαµαιασ και 
εγω ουκ απεστειλα αυτον και πεποιθεναι εποιησεν υµασ επ′ αδικοισ32δια τουτο ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου εγω 
επισκεψοµαι επι σαµαιαν και επι το γενοσ αυτου και ουκ εσται αυτων ανθρωποσ εν µεσω υµων του ιδειν τα 
αγαθα α εγω ποιησω υµιν ουκ οψονται 

Chapter 37
1ο λογοσ ο γενοµενοσ προσ ιερεµιαν παρα κυριου ειπειν2ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ λεγων γραψον 
παντασ τουσ λογουσ ουσ εχρηµατισα προσ σε επι βιβλιου3οτι ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριοσ και 
αποστρεψω την αποικιαν λαου µου ισραηλ και ιουδα ειπεν κυριοσ και αποστρεψω αυτουσ εισ την γην ην 
εδωκα τοισ πατρασιν αυτων και κυριευσουσιν αυτησ4και ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν κυριοσ επι ισραηλ και 
ιουδα5ουτωσ ειπεν κυριοσ φωνην φοβου ακουσεσθε φοβοσ και ουκ εστιν ειρηνη6ερωτησατε και ιδετε ει ετεκεν 
αρσεν και περι φοβου εν ω καθεξουσιν οσφυν και σωτηριαν διοτι εωρακα παντα ανθρωπον και αι χειρεσ 
αυτου επι τησ οσφυοσ αυτου εστραφησαν προσωπα εισ ικτερον7εγενηθη οτι µεγαλη η ηµερα εκεινη και ουκ 
εστιν τοιαυτη και χρονοσ στενοσ εστιν τω ιακωβ και απο τουτου σωθησεται8εν τη ηµερα εκεινη ειπεν κυριοσ 
συντριψω τον ζυγον απο του τραχηλου αυτων και τουσ δεσµουσ αυτων διαρρηξω και ουκ εργωνται αυτοι ετι 
αλλοτριοισ9και εργωνται τω κυριω θεω αυτων και τον δαυιδ βασιλεα αυτων αναστησω αυτοισ12ουτωσ ειπεν 
κυριοσ ανεστησα συντριµµα αλγηρα η πληγη σου13ουκ εστιν κρινων κρισιν σου εισ αλγηρον ιατρευθησ 
ωφελεια ουκ εστιν σοι14παντεσ οι φιλοι σου επελαθοντο σου ου µη επερωτησουσιν οτι πληγην εχθρου επαισα 
σε παιδειαν στερεαν επι πασαν αδικιαν σου επληθυναν αι αµαρτιαι σου16δια τουτο παντεσ οι εσθοντεσ σε 
βρωθησονται και παντεσ οι εχθροι σου κρεασ αυτων παν εδονται επι πληθοσ αδικιων σου επληθυνθησαν αι 
αµαρτιαι σου εποιησαν ταυτα σοι και εσονται οι διαφορουντεσ σε εισ διαφορηµα και παντασ τουσ 
προνοµευοντασ σε δωσω εισ προνοµην17οτι αναξω το ιαµα σου απο πληγησ οδυνηρασ ιατρευσω σε φησιν 
κυριοσ οτι εσπαρµενη εκληθησ θηρευµα υµων εστιν οτι ζητων ουκ εστιν αυτην18ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου εγω 
αποστρεψω την αποικιαν ιακωβ και αιχµαλωσιαν αυτου ελεησω και οικοδοµηθησεται πολισ επι το υψοσ 
αυτησ και ο ναοσ κατα το κριµα αυτου καθεδειται19και εξελευσονται απ′ αυτων αδοντεσ και φωνη παιζοντων 
και πλεονασω αυτουσ και ου µη ελαττωθωσιν20και εισελευσονται οι υιοι αυτων ωσ το προτερον και τα 
µαρτυρια αυτων κατα προσωπον µου ορθωθησεται και επισκεψοµαι τουσ θλιβοντασ αυτουσ21και εσονται 
ισχυροτεροι αυτου επ′ αυτουσ και ο αρχων αυτου εξ αυτου εξελευσεται και συναξω αυτουσ και 
αποστρεψουσιν προσ µε οτι τισ εστιν ουτοσ οσ εδωκεν την καρδιαν αυτου αποστρεψαι προσ µε φησιν 
κυριοσ23οτι οργη κυριου εξηλθεν θυµωδησ εξηλθεν οργη στρεφοµενη επ′ ασεβεισ ηξει24ου µη αποστραφη οργη 
θυµου κυριου εωσ ποιηση και εωσ καταστηση εγχειρηµα καρδιασ αυτου επ′ εσχατων των ηµερων γνωσεσθε 
αυτα 

Chapter 38
1εν τω χρονω εκεινω ειπεν κυριοσ εσοµαι εισ θεον τω γενει ισραηλ και αυτοι εσονται µοι εισ λαον2ουτωσ 
ειπεν κυριοσ ευρον θερµον εν ερηµω µετα ολωλοτων εν µαχαιρα βαδισατε και µη ολεσητε τον ισραηλ3κυριοσ 
πορρωθεν ωφθη αυτω αγαπησιν αιωνιαν ηγαπησα σε δια τουτο ειλκυσα σε εισ οικτιρηµα4ετι οικοδοµησω σε 
και οικοδοµηθηση παρθενοσ ισραηλ ετι ληµψη τυµπανον σου και εξελευση µετα συναγωγησ παιζοντων5ετι 
φυτευσατε αµπελωνασ εν ορεσιν σαµαρειασ φυτευσατε και αινεσατε6οτι εστιν ηµερα κλησεωσ 
απολογουµενων εν ορεσιν εφραιµ αναστητε και αναβητε εισ σιων προσ κυριον τον θεον ηµων7οτι ουτωσ ειπεν 
κυριοσ τω ιακωβ ευφρανθητε και χρεµετισατε επι κεφαλην εθνων ακουστα ποιησατε και αινεσατε ειπατε 
εσωσεν κυριοσ τον λαον αυτου το καταλοιπον του ισραηλ8ιδου εγω αγω αυτουσ απο βορρα και συναξω 
αυτουσ απ′ εσχατου τησ γησ εν εορτη φασεκ και τεκνοποιηση οχλον πολυν και αποστρεψουσιν ωδε9εν 
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κλαυθµω εξηλθον και εν παρακλησει αναξω αυτουσ αυλιζων επι διωρυγασ υδατων εν οδω ορθη και ου µη 
πλανηθωσιν εν αυτη οτι εγενοµην τω ισραηλ εισ πατερα και εφραιµ πρωτοτοκοσ µου εστιν10ακουσατε λογον 
κυριου εθνη και αναγγειλατε εισ νησουσ τασ µακροτερον ειπατε ο λικµησασ τον ισραηλ συναξει αυτον και 
φυλαξει αυτον ωσ ο βοσκων το ποιµνιον αυτου11οτι ελυτρωσατο κυριοσ τον ιακωβ εξειλατο αυτον εκ χειροσ 
στερεωτερων αυτου12και ηξουσιν και ευφρανθησονται εν τω ορει σιων και ηξουσιν επ′ αγαθα κυριου επι γην 
σιτου και οινου και καρπων και κτηνων και προβατων και εσται η ψυχη αυτων ωσπερ ξυλον εγκαρπον και ου 
πεινασουσιν ετι13τοτε χαρησονται παρθενοι εν συναγωγη νεανισκων και πρεσβυται χαρησονται και στρεψω 
το πενθοσ αυτων εισ χαρµονην και ποιησω αυτουσ ευφραινοµενουσ14µεγαλυνω και µεθυσω την ψυχην των 
ιερεων υιων λευι και ο λαοσ µου των αγαθων µου εµπλησθησεται15ουτωσ ειπεν κυριοσ φωνη εν ραµα 
ηκουσθη θρηνου και κλαυθµου και οδυρµου ραχηλ αποκλαιοµενη ουκ ηθελεν παυσασθαι επι τοισ υιοισ 
αυτησ οτι ουκ εισιν16ουτωσ ειπεν κυριοσ διαλιπετω η φωνη σου απο κλαυθµου και οι οφθαλµοι σου απο 
δακρυων σου οτι εστιν µισθοσ τοισ σοισ εργοισ και επιστρεψουσιν εκ γησ εχθρων17µονιµον τοισ σοισ 
τεκνοισ18ακοην ηκουσα εφραιµ οδυροµενου επαιδευσασ µε και επαιδευθην εγω ωσπερ µοσχοσ ουκ εδιδαχθην 
επιστρεψον µε και επιστρεψω οτι συ κυριοσ ο θεοσ µου19οτι υστερον αιχµαλωσιασ µου µετενοησα και 
υστερον του γνωναι µε εστεναξα εφ′ ηµερασ αισχυνησ και υπεδειξα σοι οτι ελαβον ονειδισµον εκ νεοτητοσ 
µου20υιοσ αγαπητοσ εφραιµ εµοι παιδιον εντρυφων οτι ανθ′ ων οι λογοι µου εν αυτω µνεια µνησθησοµαι 
αυτου δια τουτο εσπευσα επ′ αυτω ελεων ελεησω αυτον φησιν κυριοσ21στησον σεαυτην σιων ποιησον 
τιµωριαν δοσ καρδιαν σου εισ τουσ ωµουσ οδον ην επορευθησ αποστραφητι παρθενοσ ισραηλ αποστραφητι 
εισ τασ πολεισ σου πενθουσα22εωσ ποτε αποστρεψεισ θυγατηρ ητιµωµενη οτι εκτισεν κυριοσ σωτηριαν εισ 
καταφυτευσιν καινην εν σωτηρια περιελευσονται ανθρωποι23ουτωσ ειπεν κυριοσ ετι ερουσιν τον λογον 
τουτον εν γη ιουδα και εν πολεσιν αυτου οταν αποστρεψω την αιχµαλωσιαν αυτου ευλογηµενοσ κυριοσ επι 
δικαιον οροσ το αγιον αυτου24και ενοικουντεσ εν ταισ πολεσιν ιουδα και εν παση τη γη αυτου αµα γεωργω 
και αρθησεται εν ποιµνιω25οτι εµεθυσα πασαν ψυχην διψωσαν και πασαν ψυχην πεινωσαν ενεπλησα26δια 
τουτο εξηγερθην και ειδον και ο υπνοσ µου ηδυσ µοι εγενηθη27δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριοσ 
και σπερω τον ισραηλ και τον ιουδαν σπερµα ανθρωπου και σπερµα κτηνουσ28και εσται ωσπερ εγρηγορουν 
επ′ αυτουσ καθαιρειν και κακουν ουτωσ γρηγορησω επ′ αυτουσ του οικοδοµειν και καταφυτευειν φησιν 
κυριοσ29εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ου µη ειπωσιν οι πατερεσ εφαγον οµφακα και οι οδοντεσ των τεκνων 
ηµωδιασαν30αλλ′ η εκαστοσ εν τη εαυτου αµαρτια αποθανειται και του φαγοντοσ τον οµφακα αιµωδιασουσιν 
οι οδοντεσ αυτου31ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριοσ και διαθησοµαι τω οικω ισραηλ και τω οικω ιουδα 
διαθηκην καινην32ου κατα την διαθηκην ην διεθεµην τοισ πατρασιν αυτων εν ηµερα επιλαβοµενου µου τησ 
χειροσ αυτων εξαγαγειν αυτουσ εκ γησ αιγυπτου οτι αυτοι ουκ ενεµειναν εν τη διαθηκη µου και εγω ηµελησα 
αυτων φησιν κυριοσ33οτι αυτη η διαθηκη ην διαθησοµαι τω οικω ισραηλ µετα τασ ηµερασ εκεινασ φησιν 
κυριοσ διδουσ δωσω νοµουσ µου εισ την διανοιαν αυτων και επι καρδιασ αυτων γραψω αυτουσ και εσοµαι 
αυτοισ εισ θεον και αυτοι εσονται µοι εισ λαον34και ου µη διδαξωσιν εκαστοσ τον πολιτην αυτου και 
εκαστοσ τον αδελφον αυτου λεγων γνωθι τον κυριον οτι παντεσ ειδησουσιν µε απο µικρου αυτων και εωσ 
µεγαλου αυτων οτι ιλεωσ εσοµαι ταισ αδικιαισ αυτων και των αµαρτιων αυτων ου µη µνησθω ετι35εαν υψωθη 
ο ουρανοσ εισ το µετεωρον φησιν κυριοσ και εαν ταπεινωθη το εδαφοσ τησ γησ κατω και εγω ουκ αποδοκιµω 
το γενοσ ισραηλ φησιν κυριοσ περι παντων ων εποιησαν36ουτωσ ειπεν κυριοσ ο δουσ τον ηλιον εισ φωσ τησ 
ηµερασ σεληνην και αστερασ εισ φωσ τησ νυκτοσ και κραυγην εν θαλασση και εβοµβησεν τα κυµατα αυτησ 
κυριοσ παντοκρατωρ ονοµα αυτω37εαν παυσωνται οι νοµοι ουτοι απο προσωπου µου φησιν κυριοσ και το 
γενοσ ισραηλ παυσεται γενεσθαι εθνοσ κατα προσωπον µου πασασ τασ ηµερασ38ιδου ηµεραι ερχονται φησιν 
κυριοσ και οικοδοµηθησεται πολισ τω κυριω απο πυργου αναµεηλ εωσ πυλησ τησ γωνιασ39και εξελευσεται η 
διαµετρησισ αυτησ απεναντι αυτων εωσ βουνων γαρηβ και περικυκλωθησεται κυκλω εξ εκλεκτων λιθων40και 
παντεσ ασαρηµωθ εωσ ναχαλ κεδρων εωσ γωνιασ πυλησ ιππων ανατολησ αγιασµα τω κυριω και ουκετι ου µη 
εκλιπη και ου µη καθαιρεθη εωσ του αιωνοσ 

Chapter 39
1ο λογοσ ο γενοµενοσ παρα κυριου προσ ιερεµιαν εν τω ενιαυτω τω δεκατω τω βασιλει σεδεκια ουτοσ 
ενιαυτοσ οκτωκαιδεκατοσ τω βασιλει ναβουχοδονοσορ βασιλει βαβυλωνοσ2και δυναµισ βασιλεωσ 
βαβυλωνοσ εχαρακωσεν επι ιερουσαληµ και ιερεµιασ εφυλασσετο εν αυλη τησ φυλακησ η εστιν εν οικω του 
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βασιλεωσ3εν η κατεκλεισεν αυτον ο βασιλευσ σεδεκιασ λεγων δια τι συ προφητευεισ λεγων ουτωσ ειπεν 
κυριοσ ιδου εγω διδωµι την πολιν ταυτην εν χερσιν βασιλεωσ βαβυλωνοσ και ληµψεται αυτην4και σεδεκιασ 
ου µη σωθη εκ χειροσ των χαλδαιων οτι παραδοσει παραδοθησεται εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και 
λαλησει στοµα αυτου προσ στοµα αυτου και οι οφθαλµοι αυτου τουσ οφθαλµουσ αυτου οψονται5και 
εισελευσεται σεδεκιασ εισ βαβυλωνα και εκει καθιειται6και λογοσ κυριου εγενηθη προσ ιερεµιαν λεγων7ιδου 
αναµεηλ υιοσ σαλωµ αδελφου πατροσ σου ερχεται προσ σε λεγων κτησαι σεαυτω τον αγρον µου τον εν 
αναθωθ οτι σοι κριµα παραλαβειν εισ κτησιν8και ηλθεν προσ µε αναµεηλ υιοσ σαλωµ αδελφου πατροσ µου 
εισ την αυλην τησ φυλακησ και ειπεν µοι κτησαι τον αγρον µου τον εν γη βενιαµιν τον εν αναθωθ οτι σοι 
κριµα κτησασθαι και συ πρεσβυτεροσ και εγνων οτι λογοσ κυριου εστιν9και εκτησαµην τον αγρον αναµεηλ 
υιου αδελφου πατροσ µου και εστησα αυτω επτα σικλουσ και δεκα αργυριου10και εγραψα εισ βιβλιον και 
εσφραγισαµην και διεµαρτυραµην µαρτυρασ και εστησα το αργυριον εν ζυγω11και ελαβον το βιβλιον τησ 
κτησεωσ το εσφραγισµενον και το ανεγνωσµενον12και εδωκα αυτο τω βαρουχ υιω νηριου υιου µαασαιου κατ′ 
οφθαλµουσ αναµεηλ υιου αδελφου πατροσ µου και κατ′ οφθαλµουσ των εστηκοτων και γραφοντων εν τω 
βιβλιω τησ κτησεωσ και κατ′ οφθαλµουσ των ιουδαιων των εν τη αυλη τησ φυλακησ13και συνεταξα τω 
βαρουχ κατ′ οφθαλµουσ αυτων λεγων14ουτωσ ειπεν κυριοσ παντοκρατωρ λαβε το βιβλιον τησ κτησεωσ τουτο 
και το βιβλιον το ανεγνωσµενον και θησεισ αυτο εισ αγγειον οστρακινον ινα διαµεινη ηµερασ πλειουσ15οτι 
ουτωσ ειπεν κυριοσ ετι κτηθησονται αγροι και οικιαι και αµπελωνεσ εν τη γη ταυτη16και προσευξαµην προσ 
κυριον µετα το δουναι µε το βιβλιον τησ κτησεωσ προσ βαρουχ υιον νηριου λεγων17ω κυριε συ εποιησασ τον 
ουρανον και την γην τη ισχυι σου τη µεγαλη και τω βραχιονι σου τω υψηλω και τω µετεωρω ου µη αποκρυβη 
απο σου ουθεν18ποιων ελεοσ εισ χιλιαδασ και αποδιδουσ αµαρτιασ πατερων εισ κολπουσ τεκνων αυτων µετ′ 
αυτουσ ο θεοσ ο µεγασ και ισχυροσ19κυριοσ µεγαλησ βουλησ και δυνατοσ τοισ εργοισ ο θεοσ ο µεγασ ο 
παντοκρατωρ και µεγαλωνυµοσ κυριοσ οι οφθαλµοι σου εισ τασ οδουσ των υιων των ανθρωπων δουναι 
εκαστω κατα την οδον αυτου20οσ εποιησασ σηµεια και τερατα εν γη αιγυπτω εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και εν 
ισραηλ και εν τοισ γηγενεσιν και εποιησασ σεαυτω ονοµα ωσ η ηµερα αυτη21και εξηγαγεσ τον λαον σου 
ισραηλ εκ γησ αιγυπτου εν σηµειοισ και εν τερασιν και εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω και εν 
οραµασιν µεγαλοισ22και εδωκασ αυτοισ την γην ταυτην ην ωµοσασ τοισ πατρασιν αυτων γην ρεουσαν γαλα 
και µελι23και εισηλθοσαν και ελαβοσαν αυτην και ουκ ηκουσαν τησ φωνησ σου και εν τοισ προσταγµασιν 
σου ουκ επορευθησαν απαντα α ενετειλω αυτοισ ουκ εποιησαν και εποιησασ συµβηναι αυτοισ παντα τα 
κακα ταυτα24ιδου οχλοσ ηκει εισ την πολιν ταυτην συλλαβειν αυτην και η πολισ εδοθη εισ χειρασ χαλδαιων 
των πολεµουντων αυτην απο προσωπου µαχαιρασ και του λιµου ωσ ελαλησασ ουτωσ εγενετο25και συ λεγεισ 
προσ µε κτησαι σεαυτω αγρον αργυριου και εγραψα βιβλιον και εσφραγισαµην και επεµαρτυραµην µαρτυρασ 
και η πολισ εδοθη εισ χειρασ χαλδαιων26και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων27εγω κυριοσ ο θεοσ πασησ 
σαρκοσ µη απ′ εµου κρυβησεται τι28δια τουτο ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ δοθεισα παραδοθησεται η 
πολισ αυτη εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και ληµψεται αυτην29και ηξουσιν οι χαλδαιοι πολεµουντεσ επι 
την πολιν ταυτην και καυσουσιν την πολιν ταυτην εν πυρι και κατακαυσουσιν τασ οικιασ εν αισ εθυµιωσαν 
επι των δωµατων αυτων τη βααλ και εσπενδον σπονδασ θεοισ ετεροισ προσ το παραπικραναι µε30οτι ησαν οι 
υιοι ισραηλ και οι υιοι ιουδα µονοι ποιουντεσ το πονηρον κατ′ οφθαλµουσ µου εκ νεοτητοσ αυτων31οτι επι 
την οργην µου και επι τον θυµον µου ην η πολισ αυτη αφ′ ησ ηµερασ ωκοδοµησαν αυτην και εωσ τησ ηµερασ 
ταυτησ απαλλαξαι αυτην απο προσωπου µου32δια πασασ τασ πονηριασ των υιων ισραηλ και ιουδα ων 
εποιησαν πικραναι µε αυτοι και οι βασιλεισ αυτων και οι αρχοντεσ αυτων και οι ιερεισ αυτων και οι 
προφηται αυτων ανδρεσ ιουδα και οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ33και επεστρεψαν προσ µε νωτον και ου 
προσωπον και εδιδαξα αυτουσ ορθρου και εδιδαξα και ουκ ηκουσαν επιλαβειν παιδειαν34και εθηκαν τα 
µιασµατα αυτων εν τω οικω ου επεκληθη το ονοµα µου επ′ αυτω εν ακαθαρσιαισ αυτων35και ωκοδοµησαν 
τουσ βωµουσ τη βααλ τουσ εν φαραγγι υιου εννοµ του αναφερειν τουσ υιουσ αυτων και τασ θυγατερασ αυτων 
τω µολοχ βασιλει α ου συνεταξα αυτοισ και ουκ ανεβη επι καρδιαν µου του ποιησαι το βδελυγµα τουτο προσ 
το εφαµαρτειν τον ιουδαν36και νυν ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ επι την πολιν ην συ λεγεισ 
παραδοθησεται εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ εν µαχαιρα και εν λιµω και εν αποστολη37ιδου εγω συναγω 
αυτουσ εκ πασησ τησ γησ ου διεσπειρα αυτουσ εκει εν οργη µου και τω θυµω µου και παροξυσµω µεγαλω και 
επιστρεψω αυτουσ εισ τον τοπον τουτον και καθιω αυτουσ πεποιθοτασ38και εσονται µοι εισ λαον και εγω 
εσοµαι αυτοισ εισ θεον39και δωσω αυτοισ οδον ετεραν και καρδιαν ετεραν φοβηθηναι µε πασασ τασ ηµερασ 
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εισ αγαθον αυτοισ και τοισ τεκνοισ αυτων µετ′ αυτουσ40και διαθησοµαι αυτοισ διαθηκην αιωνιαν ην ου µη 
αποστρεψω οπισθεν αυτων και τον φοβον µου δωσω εισ την καρδιαν αυτων προσ το µη αποστηναι αυτουσ απ′ 
εµου41και επισκεψοµαι του αγαθωσαι αυτουσ και φυτευσω αυτουσ εν τη γη ταυτη εν πιστει και εν παση 
καρδια και εν παση ψυχη42οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ καθα επηγαγον επι τον λαον τουτον παντα τα κακα τα 
µεγαλα ταυτα ουτωσ εγω επαξω επ′ αυτουσ παντα τα αγαθα α ελαλησα επ′ αυτουσ43και κτηθησονται ετι 
αγροι εν τη γη η συ λεγεισ αβατοσ εστιν απο ανθρωπων και κτηνουσ και παρεδοθησαν εισ χειρασ 
χαλδαιων44και κτησονται αγρουσ εν αργυριω και γραψεισ βιβλιον και σφραγιη και διαµαρτυρη µαρτυρασ εν 
γη βενιαµιν και κυκλω ιερουσαληµ και εν πολεσιν ιουδα και εν πολεσιν του ορουσ και εν πολεσιν τησ σεφηλα 
και εν πολεσιν τησ ναγεβ οτι αποστρεψω τασ αποικιασ αυτων

Chapter 40
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν δευτερον και αυτοσ ην ετι δεδεµενοσ εν τη αυλη τησ φυλακησ 
λεγων2ουτωσ ειπεν κυριοσ ποιων γην και πλασσων αυτην του ανορθωσαι αυτην κυριοσ ονοµα 
αυτω3κεκραξον προσ µε και αποκριθησοµαι σοι και απαγγελω σοι µεγαλα και ισχυρα α ουκ εγνωσ αυτα4οτι 
ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ περι οικων τησ πολεωσ ταυτησ και περι οικων βασιλεωσ ιουδα των 
καθηρηµενων εισ χαρακασ και προµαχωνασ5του µαχεσθαι προσ τουσ χαλδαιουσ και πληρωσαι αυτην των 
νεκρων των ανθρωπων ουσ επαταξα εν οργη µου και εν θυµω µου και απεστρεψα το προσωπον µου απ′ αυτων 
περι πασων των πονηριων αυτων6ιδου εγω αναγω αυτη συνουλωσιν και ιαµα και φανερωσω αυτοισ 
εισακουειν και ιατρευσω αυτην και ποιησω αυτοισ ειρηνην και πιστιν7και επιστρεψω την αποικιαν ιουδα και 
την αποικιαν ισραηλ και οικοδοµησω αυτουσ καθωσ το προτερον8και καθαριω αυτουσ απο πασων των 
αδικιων αυτων ων ηµαρτοσαν µοι και ου µη µνησθησοµαι αµαρτιων αυτων ων ηµαρτον µοι και απεστησαν 
απ′ εµου9και εσται εισ ευφροσυνην και εισ αινεσιν και εισ µεγαλειοτητα παντι τω λαω τησ γησ οιτινεσ 
ακουσονται παντα τα αγαθα α εγω ποιησω και φοβηθησονται και πικρανθησονται περι παντων των αγαθων 
και περι πασησ τησ ειρηνησ ησ εγω ποιησω αυτοισ10ουτωσ ειπεν κυριοσ ετι ακουσθησεται εν τω τοπω τουτω 
ω υµεισ λεγετε ερηµοσ εστιν απο ανθρωπων και κτηνων εν πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ ταισ 
ηρηµωµεναισ παρα το µη ειναι ανθρωπον και κτηνη11φωνη ευφροσυνησ και φωνη χαρµοσυνησ φωνη νυµφιου 
και φωνη νυµφησ φωνη λεγοντων εξοµολογεισθε κυριω παντοκρατορι οτι χρηστοσ κυριοσ οτι εισ τον αιωνα το 
ελεοσ αυτου και εισοισουσιν δωρα εισ οικον κυριου οτι αποστρεψω πασαν την αποικιαν τησ γησ εκεινησ 
κατα το προτερον ειπεν κυριοσ12ουτωσ ειπεν κυριοσ των δυναµεων ετι εσται εν τω τοπω τουτω τω ερηµω παρα 
το µη ειναι ανθρωπον και κτηνοσ και εν πασαισ ταισ πολεσιν αυτου καταλυµατα ποιµενων κοιταζοντων 
προβατα13εν πολεσιν τησ ορεινησ και εν πολεσιν τησ σεφηλα και εν πολεσιν τησ ναγεβ και εν γη βενιαµιν και 
εν ταισ κυκλω ιερουσαληµ και εν πολεσιν ιουδα ετι παρελευσεται προβατα επι χειρα αριθµουντοσ ειπεν 
κυριοσ 

Chapter 41
1ο λογοσ ο γενοµενοσ προσ ιερεµιαν παρα κυριου και ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ και παν το 
στρατοπεδον αυτου και πασα η γη αρχησ αυτου επολεµουν επι ιερουσαληµ και επι πασασ τασ πολεισ ιουδα 
λεγων2ουτωσ ειπεν κυριοσ βαδισον προσ σεδεκιαν βασιλεα ιουδα και ερεισ αυτω ουτωσ ειπεν κυριοσ 
παραδοσει παραδοθησεται η πολισ αυτη εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και συλληµψεται αυτην και 
καυσει αυτην εν πυρι3και συ ου µη σωθησ εκ χειροσ αυτου και συλληµψει συλληµφθηση και εισ χειρασ 
αυτου δοθηση και οι οφθαλµοι σου τουσ οφθαλµουσ αυτου οψονται και το στοµα αυτου µετα του στοµατοσ 
σου λαλησει και εισ βαβυλωνα εισελευση4αλλα ακουσον τον λογον κυριου σεδεκια βασιλευ ιουδα ουτωσ 
λεγει κυριοσ5εν ειρηνη αποθανη και ωσ εκλαυσαν τουσ πατερασ σου τουσ βασιλευσαντασ προτερον σου 
κλαυσονται και σε και ω αδων κοψονται σε οτι λογον εγω ελαλησα ειπεν κυριοσ6και ελαλησεν ιερεµιασ προσ 
τον βασιλεα σεδεκιαν παντασ τουσ λογουσ τουτουσ εν ιερουσαληµ7και η δυναµισ βασιλεωσ βαβυλωνοσ 
επολεµει επι ιερουσαληµ και επι τασ πολεισ ιουδα επι λαχισ και επι αζηκα οτι αυται κατελειφθησαν εν 
πολεσιν ιουδα πολεισ οχυραι8ο λογοσ ο γενοµενοσ προσ ιερεµιαν παρα κυριου µετα το συντελεσαι τον 
βασιλεα σεδεκιαν διαθηκην προσ τον λαον του καλεσαι αφεσιν9του εξαποστειλαι εκαστον τον παιδα αυτου 
και εκαστον την παιδισκην αυτου τον εβραιον και την εβραιαν ελευθερουσ προσ το µη δουλευειν ανδρα εξ 
ιουδα10και επεστραφησαν παντεσ οι µεγιστανεσ και πασ ο λαοσ οι εισελθοντεσ εν τη διαθηκη του αποστειλαι 
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εκαστον τον παιδα αυτου και εκαστον την παιδισκην αυτου11και εωσαν αυτουσ εισ παιδασ και 
παιδισκασ12και εγενηθη λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν λεγων13ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ εγω εθεµην 
διαθηκην προσ τουσ πατερασ υµων εν τη ηµερα η εξειλαµην αυτουσ εκ γησ αιγυπτου εξ οικου δουλειασ 
λεγων14οταν πληρωθη εξ ετη αποστελεισ τον αδελφον σου τον εβραιον οσ πραθησεται σοι και εργαται σοι εξ 
ετη και εξαποστελεισ αυτον ελευθερον και ουκ ηκουσαν µου και ουκ εκλιναν το ουσ αυτων15και επεστρεψαν 
σηµερον ποιησαι το ευθεσ προ οφθαλµων µου του καλεσαι αφεσιν εκαστον του πλησιον αυτου και 
συνετελεσαν διαθηκην κατα προσωπον µου εν τω οικω ου επεκληθη το ονοµα µου επ′ αυτω16και επεστρεψατε 
και εβεβηλωσατε το ονοµα µου του επιστρεψαι εκαστον τον παιδα αυτου και εκαστον την παιδισκην αυτου 
ουσ εξαπεστειλατε ελευθερουσ τη ψυχη αυτων υµιν εισ παιδασ και παιδισκασ17δια τουτο ουτωσ ειπεν κυριοσ 
υµεισ ουκ ηκουσατε µου του καλεσαι αφεσιν εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου ιδου εγω καλω αφεσιν υµιν εισ 
µαχαιραν και εισ τον θανατον και εισ τον λιµον και δωσω υµασ εισ διασποραν πασαισ ταισ βασιλειαισ τησ 
γησ18και δωσω τουσ ανδρασ τουσ παρεληλυθοτασ την διαθηκην µου τουσ µη στησαντασ την διαθηκην µου 
ην εποιησαν κατα προσωπον µου τον µοσχον ον εποιησαν εργαζεσθαι αυτω19τουσ αρχοντασ ιουδα και τουσ 
δυναστασ και τουσ ιερεισ και τον λαον20και δωσω αυτουσ τοισ εχθροισ αυτων και εσται τα θνησιµαια αυτων 
βρωσισ τοισ πετεινοισ του ουρανου και τοισ θηριοισ τησ γησ21και τον σεδεκιαν βασιλεα τησ ιουδαιασ και 
τουσ αρχοντασ αυτων δωσω εισ χειρασ εχθρων αυτων και δυναµισ βασιλεωσ βαβυλωνοσ τοισ αποτρεχουσιν 
απ′ αυτων22ιδου εγω συντασσω φησιν κυριοσ και επιστρεψω αυτουσ εισ την γην ταυτην και πολεµησουσιν επ′ 
αυτην και ληµψονται αυτην και κατακαυσουσιν αυτην εν πυρι και τασ πολεισ ιουδα και δωσω αυτασ 
ερηµουσ απο κατοικουντων

Chapter 42
1ο λογοσ ο γενοµενοσ προσ ιερεµιαν παρα κυριου εν ηµεραισ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα λεγων2βαδισον εισ 
οικον αρχαβιν και αξεισ αυτουσ εισ οικον κυριου εισ µιαν των αυλων και ποτιεισ αυτουσ οινον3και εξηγαγον 
τον ιεζονιαν υιον ιερεµιν υιου χαβασιν και τουσ αδελφουσ αυτου και τουσ υιουσ αυτου και πασαν την 
οικιαν αρχαβιν4και εισηγαγον αυτουσ εισ οικον κυριου εισ το παστοφοριον υιων ανανιου υιου γοδολιου 
ανθρωπου του θεου ο εστιν εγγυσ του οικου των αρχοντων των επανω του οικου µαασαιου υιου σελωµ του 
φυλασσοντοσ την αυλην5και εδωκα κατα προσωπον αυτων κεραµιον οινου και ποτηρια και ειπα πιετε 
οινον6και ειπαν ου µη πιωµεν οινον οτι ιωναδαβ υιοσ ρηχαβ ο πατηρ ηµων ενετειλατο ηµιν λεγων ου µη πιητε 
οινον υµεισ και οι υιοι υµων εωσ αιωνοσ7και οικιαν ου µη οικοδοµησητε και σπερµα ου µη σπειρητε και 
αµπελων ουκ εσται υµιν οτι εν σκηναισ οικησετε πασασ τασ ηµερασ υµων οπωσ αν ζησητε ηµερασ πολλασ 
επι τησ γησ εφ′ ησ διατριβετε υµεισ επ′ αυτησ8και ηκουσαµεν τησ φωνησ ιωναδαβ του πατροσ ηµων προσ το 
µη πιειν οινον πασασ τασ ηµερασ ηµων ηµεισ και αι γυναικεσ ηµων και οι υιοι ηµων και αι θυγατερεσ 
ηµων9και προσ το µη οικοδοµειν οικιασ του κατοικειν εκει και αµπελων και αγροσ και σπερµα ουκ εγενετο 
ηµιν10και ωκησαµεν εν σκηναισ και ηκουσαµεν και εποιησαµεν κατα παντα α ενετειλατο ηµιν ιωναδαβ ο 
πατηρ ηµων11και εγενηθη οτε ανεβη ναβουχοδονοσορ επι την γην και ειπαµεν εισελθατε και εισελθωµεν εισ 
ιερουσαληµ απο προσωπου τησ δυναµεωσ των χαλδαιων και απο προσωπου τησ δυναµεωσ των ασσυριων και 
ωκουµεν εκει12και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων13ουτωσ λεγει κυριοσ πορευου και ειπον ανθρωπω 
ιουδα και τοισ κατοικουσιν ιερουσαληµ ου µη λαβητε παιδειαν του ακουειν τουσ λογουσ µου14εστησαν ρηµα 
υιοι ιωναδαβ υιου ρηχαβ ο ενετειλατο τοισ τεκνοισ αυτου προσ το µη πιειν οινον και ουκ επιοσαν και εγω 
ελαλησα προσ υµασ ορθρου και ελαλησα και ουκ ηκουσατε15και απεστειλα προσ υµασ τουσ παιδασ µου 
τουσ προφητασ λεγων αποστραφητε εκαστοσ απο τησ οδου αυτου τησ πονηρασ και βελτιω ποιησατε τα 
επιτηδευµατα υµων και ου πορευσεσθε οπισω θεων ετερων του δουλευειν αυτοισ και οικησετε επι τησ γησ ησ 
εδωκα υµιν και τοισ πατρασιν υµων και ουκ εκλινατε τα ωτα υµων και ουκ ηκουσατε16και εστησαν υιοι 
ιωναδαβ υιου ρηχαβ την εντολην του πατροσ αυτων ο δε λαοσ ουτοσ ουκ ηκουσαν µου17δια τουτο ουτωσ 
ειπεν κυριοσ ιδου εγω φερω επι ιουδαν και επι τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ παντα τα κακα α ελαλησα επ′ 
αυτουσ18δια τουτο ουτωσ ειπεν κυριοσ επειδη ηκουσαν υιοι ιωναδαβ υιου ρηχαβ την εντολην του πατροσ 
αυτων ποιειν καθοτι ενετειλατο αυτοισ ο πατηρ αυτων19ου µη εκλιπη ανηρ των υιων ιωναδαβ υιου ρηχαβ 
παρεστηκωσ κατα προσωπον µου πασασ τασ ηµερασ τησ γησ 

Chapter 43
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1και εν τω ενιαυτω τω τεταρτω ιωακιµ υιου ιωσια βασιλεωσ ιουδα εγενηθη λογοσ κυριου προσ µε λεγων2λαβε 
σεαυτω χαρτιον βιβλιου και γραψον επ′ αυτου παντασ τουσ λογουσ ουσ εχρηµατισα προσ σε επι ιερουσαληµ 
και επι ιουδαν και επι παντα τα εθνη αφ′ ησ ηµερασ λαλησαντοσ µου προσ σε αφ′ ηµερων ιωσια βασιλεωσ 
ιουδα και εωσ τησ ηµερασ ταυτησ3ισωσ ακουσεται ο οικοσ ιουδα παντα τα κακα α εγω λογιζοµαι ποιησαι 
αυτοισ ινα αποστρεψωσιν απο οδου αυτων τησ πονηρασ και ιλεωσ εσοµαι ταισ αδικιαισ αυτων και ταισ 
αµαρτιαισ αυτων4και εκαλεσεν ιερεµιασ τον βαρουχ υιον νηριου και εγραψεν απο στοµατοσ ιερεµιου παντασ 
τουσ λογουσ κυριου ουσ εχρηµατισεν προσ αυτον εισ χαρτιον βιβλιου5και ενετειλατο ιερεµιασ τω βαρουχ 
λεγων εγω φυλασσοµαι ου µη δυνωµαι εισελθειν εισ οικον κυριου6και αναγνωση εν τω χαρτιω τουτω εισ τα 
ωτα του λαου εν οικω κυριου εν ηµερα νηστειασ και εν ωσι παντοσ ιουδα των ερχοµενων εκ πολεωσ αυτων 
αναγνωση αυτοισ7ισωσ πεσειται ελεοσ αυτων κατα προσωπον κυριου και αποστρεψουσιν εκ τησ οδου αυτων 
τησ πονηρασ οτι µεγασ ο θυµοσ και η οργη κυριου ην ελαλησεν επι τον λαον τουτον8και εποιησεν βαρουχ 
κατα παντα α ενετειλατο αυτω ιερεµιασ του αναγνωναι εν τω βιβλιω λογουσ κυριου εν οικω κυριου9και 
εγενηθη εν τω ετει τω ογδοω βασιλει ιωακιµ τω µηνι τω ενατω εξεκκλησιασαν νηστειαν κατα προσωπον 
κυριου πασ ο λαοσ εν ιερουσαληµ και οικοσ ιουδα10και ανεγινωσκε βαρουχ εν τω βιβλιω τουσ λογουσ 
ιερεµιου εν οικω κυριου εν οικω γαµαριου υιου σαφαν του γραµµατεωσ εν τη αυλη τη επανω εν προθυροισ 
πυλησ του οικου κυριου τησ καινησ εν ωσι παντοσ του λαου11και ηκουσεν µιχαιασ υιοσ γαµαριου υιου 
σαφαν απαντασ τουσ λογουσ κυριου εκ του βιβλιου12και κατεβη εισ οικον του βασιλεωσ εισ τον οικον του 
γραµµατεωσ και ιδου εκει παντεσ οι αρχοντεσ εκαθηντο ελισαµα ο γραµµατευσ και δαλαιασ υιοσ σελεµιου 
και ελναθαν υιοσ ακχοβωρ και γαµαριασ υιοσ σαφαν και σεδεκιασ υιοσ ανανιου και παντεσ οι 
αρχοντεσ13και ανηγγειλεν αυτοισ µιχαιασ παντασ τουσ λογουσ ουσ ηκουσεν αναγινωσκοντοσ του βαρουχ 
εισ τα ωτα του λαου14και απεστειλαν παντεσ οι αρχοντεσ προσ βαρουχ υιον νηριου τον ιουδιν υιον ναθανιου 
υιου σελεµιου υιου χουσι λεγοντεσ το χαρτιον εν ω συ αναγινωσκεισ εν αυτω εν ωσι του λαου λαβε αυτο εισ 
την χειρα σου και ηκε και ελαβεν βαρουχ το χαρτιον και κατεβη προσ αυτουσ15και ειπαν αυτω παλιν 
αναγνωθι εισ τα ωτα ηµων και ανεγνω βαρουχ16και εγενηθη ωσ ηκουσαν παντασ τουσ λογουσ 
συνεβουλευσαντο εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου και ειπαν αναγγελλοντεσ αναγγειλωµεν τω βασιλει 
απαντασ τουσ λογουσ τουτουσ17και τον βαρουχ ηρωτησαν λεγοντεσ ποθεν εγραψασ παντασ τουσ λογουσ 
τουτουσ18και ειπεν βαρουχ απο στοµατοσ αυτου ανηγγειλεν µοι ιερεµιασ παντασ τουσ λογουσ τουτουσ και 
εγραφον εν βιβλιω19και ειπαν τω βαρουχ βαδισον κατακρυβηθι συ και ιερεµιασ ανθρωποσ µη γνωτω που 
υµεισ20και εισηλθον προσ τον βασιλεα εισ την αυλην και το χαρτιον εδωκαν φυλασσειν εν οικω ελισαµα και 
ανηγγειλαν τω βασιλει παντασ τουσ λογουσ21και απεστειλεν ο βασιλευσ τον ιουδιν λαβειν το χαρτιον και 
ελαβεν αυτο εξ οικου ελισαµα και ανεγνω ιουδιν εισ τα ωτα του βασιλεωσ και εισ τα ωτα παντων των 
αρχοντων των εστηκοτων περι τον βασιλεα22και ο βασιλευσ εκαθητο εν οικω χειµερινω και εσχαρα πυροσ 
κατα προσωπον αυτου23και εγενηθη αναγινωσκοντοσ ιουδιν τρεισ σελιδασ και τεσσαρασ απετεµνεν αυτασ 
τω ξυρω του γραµµατεωσ και ερριπτεν εισ το πυρ το επι τησ εσχαρασ εωσ εξελιπεν πασ ο χαρτησ εισ το πυρ το 
επι τησ εσχαρασ24και ουκ εζητησαν και ου διερρηξαν τα ιµατια αυτων ο βασιλευσ και οι παιδεσ αυτου οι 
ακουοντεσ παντασ τουσ λογουσ τουτουσ25και ελναθαν και γοδολιασ και γαµαριασ υπεθεντο τω βασιλει προσ 
το µη κατακαυσαι το χαρτιον26και ενετειλατο ο βασιλευσ τω ιερεµεηλ υιω του βασιλεωσ και τω σαραια υιω 
εσριηλ συλλαβειν τον βαρουχ και τον ιερεµιαν και κατεκρυβησαν27και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν 
µετα το κατακαυσαι τον βασιλεα το χαρτιον παντασ τουσ λογουσ ουσ εγραψεν βαρουχ απο στοµατοσ 
ιερεµιου λεγων28παλιν λαβε συ χαρτιον ετερον και γραψον παντασ τουσ λογουσ τουσ οντασ επι του χαρτιου 
ουσ κατεκαυσεν ο βασιλευσ ιωακιµ29και ερεισ ουτωσ ειπεν κυριοσ συ κατεκαυσασ το χαρτιον τουτο λεγων 
δια τι εγραψασ επ′ αυτω λεγων εισπορευοµενοσ εισπορευσεται ο βασιλευσ βαβυλωνοσ και εξολεθρευσει την 
γην ταυτην και εκλειψει απ′ αυτησ ανθρωποσ και κτηνη30δια τουτο ουτωσ ειπεν κυριοσ επι ιωακιµ βασιλεα 
ιουδα ουκ εσται αυτω καθηµενοσ επι θρονου δαυιδ και το θνησιµαιον αυτου εσται ερριµµενον εν τω καυµατι 
τησ ηµερασ και εν τω παγετω τησ νυκτοσ31και επισκεψοµαι επ′ αυτον και επι το γενοσ αυτου και επι τουσ 
παιδασ αυτου και επαξω επ′ αυτουσ και επι τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ και επι γην ιουδα παντα τα κακα 
α ελαλησα προσ αυτουσ και ουκ ηκουσαν32και ελαβεν βαρουχ χαρτιον ετερον και εγραψεν επ′ αυτω απο 
στοµατοσ ιερεµιου απαντασ τουσ λογουσ του βιβλιου ου κατεκαυσεν ιωακιµ και ετι προσετεθησαν αυτω 
λογοι πλειονεσ ωσ ουτοι
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Chapter 44
1και εβασιλευσεν σεδεκιασ υιοσ ιωσια αντι ιωακιµ ον εβασιλευσεν ναβουχοδονοσορ βασιλευειν του 
ιουδα2και ουκ ηκουσεν αυτοσ και οι παιδεσ αυτου και ο λαοσ τησ γησ τουσ λογουσ κυριου ουσ ελαλησεν εν 
χειρι ιερεµιου3και απεστειλεν ο βασιλευσ σεδεκιασ τον ιωαχαλ υιον σελεµιου και τον σοφονιαν υιον 
µαασαιου τον ιερεα προσ ιερεµιαν λεγων προσευξαι δη περι ηµων προσ κυριον4και ιερεµιασ ηλθεν και 
διηλθεν δια µεσου τησ πολεωσ και ουκ εδωκαν αυτον εισ οικον τησ φυλακησ5και δυναµισ φαραω εξηλθεν εξ 
αιγυπτου και ηκουσαν οι χαλδαιοι την ακοην αυτων και ανεβησαν απο ιερουσαληµ6και εγενετο λογοσ 
κυριου προσ ιερεµιαν λεγων7ουτωσ ειπεν κυριοσ ουτωσ ερεισ προσ βασιλεα ιουδα τον αποστειλαντα προσ σε 
του εκζητησαι µε ιδου δυναµισ φαραω η εξελθουσα υµιν εισ βοηθειαν αποστρεψουσιν εισ γην αιγυπτου8και 
αναστρεψουσιν αυτοι οι χαλδαιοι και πολεµησουσιν επι την πολιν ταυτην και συλληµψονται αυτην και 
καυσουσιν αυτην εν πυρι9οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ µη υπολαβητε ταισ ψυχαισ υµων λεγοντεσ αποτρεχοντεσ 
απελευσονται αφ′ ηµων οι χαλδαιοι οτι ου µη απελθωσιν10και εαν παταξητε πασαν δυναµιν των χαλδαιων 
τουσ πολεµουντασ υµασ και καταλειφθωσιν τινεσ εκκεκεντηµενοι εκαστοσ εν τω τοπω αυτου ουτοι 
αναστησονται και καυσουσιν την πολιν ταυτην εν πυρι11και εγενετο οτε ανεβη η δυναµισ των χαλδαιων απο 
ιερουσαληµ απο προσωπου τησ δυναµεωσ φαραω12εξηλθεν ιερεµιασ απο ιερουσαληµ του πορευθηναι εισ γην 
βενιαµιν του αγορασαι εκειθεν εν µεσω του λαου13και εγενετο αυτοσ εν πυλη βενιαµιν και εκει ανθρωποσ 
παρ′ ω κατελυεν σαρουιασ υιοσ σελεµιου υιου ανανιου και συνελαβεν τον ιερεµιαν λεγων προσ τουσ 
χαλδαιουσ συ φευγεισ14και ειπεν ψευδοσ ουκ εισ τουσ χαλδαιουσ εγω φευγω και ουκ ηκουσεν αυτου και 
συνελαβεν σαρουιασ τον ιερεµιαν και εισηγαγεν αυτον προσ τουσ αρχοντασ15και επικρανθησαν οι αρχοντεσ 
επι ιερεµιαν και επαταξαν αυτον και απεστειλαν αυτον εισ την οικιαν ιωναθαν του γραµµατεωσ οτι ταυτην 
εποιησαν εισ οικιαν φυλακησ16και ηλθεν ιερεµιασ εισ οικιαν του λακκου και εισ την χερεθ και εκαθισεν εκει 
ηµερασ πολλασ17και απεστειλεν σεδεκιασ και εκαλεσεν αυτον και ηρωτα αυτον ο βασιλευσ κρυφαιωσ ειπειν 
ει εστιν λογοσ παρα κυριου και ειπεν εστιν εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ παραδοθηση18και ειπεν ιερεµιασ 
τω βασιλει τι ηδικησα σε και τουσ παιδασ σου και τον λαον τουτον οτι συ διδωσ µε εισ οικιαν φυλακησ19και 
που εισιν οι προφηται υµων οι προφητευσαντεσ υµιν λεγοντεσ οτι ου µη ελθη βασιλευσ βαβυλωνοσ επι την 
γην ταυτην20και νυν κυριε βασιλευ πεσετω το ελεοσ µου κατα προσωπον σου και τι αποστρεφεισ µε εισ οικιαν 
ιωναθαν του γραµµατεωσ και ου µη αποθανω εκει21και συνεταξεν ο βασιλευσ και ενεβαλοσαν αυτον εισ 
οικιαν τησ φυλακησ και εδιδοσαν αυτω αρτον ενα τησ ηµερασ εξωθεν ου πεσσουσιν εωσ εξελιπον οι αρτοι εκ 
τησ πολεωσ και εκαθισεν ιερεµιασ εν τη αυλη τησ φυλακησ 

Chapter 45
1και ηκουσεν σαφατιασ υιοσ µαθαν και γοδολιασ υιοσ πασχωρ και ιωαχαλ υιοσ σελεµιου τουσ λογουσ ουσ 
ελαλει ιερεµιασ επι τον λαον λεγων2ουτωσ ειπεν κυριοσ ο κατοικων εν τη πολει ταυτη αποθανειται εν 
ροµφαια και εν λιµω και ο εκπορευοµενοσ προσ τουσ χαλδαιουσ ζησεται και εσται η ψυχη αυτου εισ ευρεµα 
και ζησεται3οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ παραδιδοµενη παραδοθησεται η πολισ αυτη εισ χειρασ δυναµεωσ 
βασιλεωσ βαβυλωνοσ και συλληµψεται αυτην4και ειπαν τω βασιλει αναιρεθητω δη ο ανθρωποσ εκεινοσ οτι 
αυτοσ εκλυει τασ χειρασ των ανθρωπων των πολεµουντων των καταλειποµενων εν τη πολει και τασ χειρασ 
παντοσ του λαου λαλων προσ αυτουσ κατα τουσ λογουσ τουτουσ οτι ο ανθρωποσ ουτοσ ου χρησµολογει 
ειρηνην τω λαω τουτω αλλ′ η πονηρα5και ειπεν ο βασιλευσ ιδου αυτοσ εν χερσιν υµων οτι ουκ ηδυνατο ο 
βασιλευσ προσ αυτουσ6και ερριψαν αυτον εισ τον λακκον µελχιου υιου του βασιλεωσ οσ ην εν τη αυλη τησ 
φυλακησ και εχαλασαν αυτον εισ τον λακκον και εν τω λακκω ουκ ην υδωρ αλλ′ η βορβοροσ και ην εν τω 
βορβορω7και ηκουσεν αβδεµελεχ ο αιθιοψ και αυτοσ εν οικια του βασιλεωσ οτι εδωκαν ιερεµιαν εισ τον 
λακκον και ο βασιλευσ ην εν τη πυλη βενιαµιν8και εξηλθεν προσ αυτον και ελαλησεν προσ τον βασιλεα και 
ειπεν9επονηρευσω α εποιησασ του αποκτειναι τον ανθρωπον τουτον απο προσωπου του λιµου οτι ουκ εισιν 
ετι αρτοι εν τη πολει10και ενετειλατο ο βασιλευσ τω αβδεµελεχ λεγων λαβε εισ τασ χειρασ σου εντευθεν 
τριακοντα ανθρωπουσ και αναγαγε αυτον εκ του λακκου ινα µη αποθανη11και ελαβεν αβδεµελεχ τουσ 
ανθρωπουσ και εισηλθεν εισ την οικιαν του βασιλεωσ την υπογειον και ελαβεν εκειθεν παλαια ρακη και 
παλαια σχοινια και ερριψεν αυτα προσ ιερεµιαν εισ τον λακκον12και ειπεν ταυτα θεσ υποκατω των σχοινιων 
και εποιησεν ιερεµιασ ουτωσ13και ειλκυσαν αυτον τοισ σχοινιοισ και ανηγαγον αυτον εκ του λακκου και 
εκαθισεν ιερεµιασ εν τη αυλη τησ φυλακησ14και απεστειλεν ο βασιλευσ και εκαλεσεν αυτον προσ εαυτον εισ 
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οικιαν ασελισι την εν οικω κυριου και ειπεν αυτω ο βασιλευσ ερωτησω σε λογον και µη δη κρυψησ απ′ εµου 
ρηµα15και ειπεν ιερεµιασ τω βασιλει εαν αναγγειλω σοι ουχι θανατω µε θανατωσεισ και εαν συµβουλευσω 
σοι ου µη ακουσησ µου16και ωµοσεν αυτω ο βασιλευσ λεγων ζη κυριοσ οσ εποιησεν ηµιν την ψυχην ταυτην 
ει αποκτενω σε και ει δωσω σε εισ χειρασ των ανθρωπων τουτων17και ειπεν αυτω ιερεµιασ ουτωσ ειπεν κυριοσ 
εαν εξελθων εξελθησ προσ ηγεµονασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και ζησεται η ψυχη σου και η πολισ αυτη ου µη 
κατακαυθη εν πυρι και ζηση συ και η οικια σου18και εαν µη εξελθησ δοθησεται η πολισ αυτη εισ χειρασ των 
χαλδαιων και καυσουσιν αυτην εν πυρι και συ ου µη σωθησ19και ειπεν ο βασιλευσ τω ιερεµια εγω λογον εχω 
των ιουδαιων των πεφευγοτων προσ τουσ χαλδαιουσ µη δωσειν µε εισ χειρασ αυτων και καταµωκησονται 
µου20και ειπεν ιερεµιασ ου µη παραδωσιν σε ακουσον τον λογον κυριου ον εγω λεγω προσ σε και βελτιον 
εσται σοι και ζησεται η ψυχη σου21και ει µη θελεισ συ εξελθειν ουτοσ ο λογοσ ον εδειξεν µοι κυριοσ22και 
ιδου πασαι αι γυναικεσ αι καταλειφθεισαι εν οικια βασιλεωσ ιουδα εξηγοντο προσ αρχοντασ βασιλεωσ 
βαβυλωνοσ και αυται ελεγον ηπατησαν σε και δυνησονται σοι ανδρεσ ειρηνικοι σου και καταλυσουσιν εν 
ολισθηµασιν ποδασ σου απεστρεψαν απο σου23και τασ γυναικασ σου και τα τεκνα σου εξαξουσιν προσ τουσ 
χαλδαιουσ και συ ου µη σωθησ οτι εν χειρι βασιλεωσ βαβυλωνοσ συλληµφθηση και η πολισ αυτη 
κατακαυθησεται24και ειπεν αυτω ο βασιλευσ ανθρωποσ µη γνωτω εκ των λογων τουτων και συ ου µη 
αποθανησ25και εαν ακουσωσιν οι αρχοντεσ οτι ελαλησα σοι και ελθωσιν προσ σε και ειπωσιν σοι αναγγειλον 
ηµιν τι ελαλησεν σοι ο βασιλευσ µη κρυψησ αφ′ ηµων και ου µη ανελωµεν σε και τι ελαλησεν προσ σε ο 
βασιλευσ26και ερεισ αυτοισ ριπτω εγω το ελεοσ µου κατ′ οφθαλµουσ του βασιλεωσ προσ το µη αποστρεψαι µε 
εισ οικιαν ιωναθαν αποθανειν εκει27και ηλθοσαν παντεσ οι αρχοντεσ προσ ιερεµιαν και ηρωτησαν αυτον και 
ανηγγειλεν αυτοισ κατα παντασ τουσ λογουσ τουτουσ ουσ ενετειλατο αυτω ο βασιλευσ και απεσιωπησαν οτι 
ουκ ηκουσθη λογοσ κυριου28και εκαθισεν ιερεµιασ εν τη αυλη τησ φυλακησ εωσ χρονου ου συνεληµφθη 
ιερουσαληµ 

Chapter 46
1και εγενετο εν τω ετει τω ενατω του σεδεκια βασιλεωσ ιουδα εν τω µηνι τω δεκατω παρεγενετο 
ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ και πασα η δυναµισ αυτου επι ιερουσαληµ και επολιορκουν 
αυτην2και εν τω ενδεκατω ετει του σεδεκια εν τω µηνι τω τεταρτω ενατη του µηνοσ ερραγη η πολισ3και 
εισηλθον παντεσ οι ηγεµονεσ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και εκαθισαν εν πυλη τη µεση ναργαλασαρ και σαµαγωθ 
και ναβουσαχαρ και ναβουσαρισ και ναγαργασνασερ ραβαµαγ και οι καταλοιποι ηγεµονεσ βασιλεωσ 
βαβυλωνοσ14και απεστειλαν και ελαβον τον ιερεµιαν εξ αυλησ τησ φυλακησ και εδωκαν αυτον προσ τον 
γοδολιαν υιον αχικαµ υιου σαφαν και εξηγαγον αυτον και εκαθισεν εν µεσω του λαου15και προσ ιερεµιαν 
εγενετο λογοσ κυριου εν τη αυλη τησ φυλακησ λεγων16πορευου και ειπον προσ αβδεµελεχ τον αιθιοπα ουτωσ 
ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ιδου εγω φερω τουσ λογουσ µου επι την πολιν ταυτην εισ κακα και ουκ εισ 
αγαθα17και σωσω σε εν τη ηµερα εκεινη και ου µη δωσω σε εισ χειρασ των ανθρωπων ων συ φοβη απο 
προσωπου αυτων18οτι σωζων σωσω σε και εν ροµφαια ου µη πεσησ και εσται η ψυχη σου εισ ευρεµα οτι 
επεποιθεισ επ′ εµοι φησιν κυριοσ 

Chapter 47
1ο λογοσ ο γενοµενοσ παρα κυριου προσ ιερεµιαν υστερον µετα το αποστειλαι αυτον ναβουζαρδαν τον 
αρχιµαγειρον τον εκ δαµαν εν τω λαβειν αυτον εν χειροπεδαισ εν µεσω αποικιασ ιουδα των ηγµενων εισ 
βαβυλωνα2και ελαβεν αυτον ο αρχιµαγειροσ και ειπεν αυτω κυριοσ ο θεοσ σου ελαλησεν τα κακα ταυτα επι 
τον τοπον τουτον3και εποιησεν κυριοσ οτι ηµαρτετε αυτω και ουκ ηκουσατε αυτου τησ φωνησ4ιδου ελυσα σε 
απο των χειροπεδων των επι τασ χειρασ σου ει καλον εναντιον σου ελθειν µετ′ εµου εισ βαβυλωνα ηκε και 
θησω τουσ οφθαλµουσ µου επι σε5ει δε µη αποτρεχε και αναστρεψον προσ γοδολιαν υιον αχικαµ υιου σαφαν 
ον κατεστησεν βασιλευσ βαβυλωνοσ εν γη ιουδα και οικησον µετ′ αυτου εν µεσω του λαου εν γη ιουδα εισ 
απαντα τα αγαθα εν οφθαλµοισ σου του πορευθηναι πορευου και εδωκεν αυτω ο αρχιµαγειροσ δωρα και 
απεστειλεν αυτον6και ηλθεν προσ γοδολιαν εισ µασσηφα και εκαθισεν εν µεσω του λαου του καταλειφθεντοσ 
εν τη γη7και ηκουσαν παντεσ οι ηγεµονεσ τησ δυναµεωσ τησ εν αγρω αυτοι και οι ανδρεσ αυτων οτι 
κατεστησεν βασιλευσ βαβυλωνοσ τον γοδολιαν εν τη γη και παρεκατεθετο αυτω ανδρασ και γυναικασ αυτων 
ουσ ουκ απωκισεν εισ βαβυλωνα8και ηλθεν προσ γοδολιαν εισ µασσηφα ισµαηλ υιοσ ναθανιου και ιωαναν 
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υιοσ καρηε και σαραιασ υιοσ θαναεµεθ και υιοι ωφε του νετωφατι και ιεζονιασ υιοσ του µοχατι αυτοι και οι 
ανδρεσ αυτων9και ωµοσεν αυτοισ γοδολιασ και τοισ ανδρασιν αυτων λεγων µη φοβηθητε απο προσωπου των 
παιδων των χαλδαιων κατοικησατε εν τη γη και εργασασθε τω βασιλει βαβυλωνοσ και βελτιον εσται 
υµιν10και ιδου εγω καθηµαι εναντιον υµων εισ µασσηφα στηναι κατα προσωπον των χαλδαιων οι αν ελθωσιν 
εφ′ υµασ και υµεισ συναγαγετε οινον και οπωραν και συναγαγετε ελαιον και βαλετε εισ τα αγγεια υµων και 
οικησατε εν ταισ πολεσιν αισ κατεκρατησατε11και παντεσ οι ιουδαιοι οι εν γη µωαβ και εν υιοισ αµµων και οι 
εν τη ιδουµαια και οι εν παση τη γη ηκουσαν οτι εδωκεν βασιλευσ βαβυλωνοσ καταλειµµα τω ιουδα και οτι 
κατεστησεν επ′ αυτουσ τον γοδολιαν υιον αχικαµ12και ηλθον προσ γοδολιαν εισ γην ιουδα εισ µασσηφα και 
συνηγαγον οινον και οπωραν πολλην σφοδρα και ελαιον13και ιωαναν υιοσ καρηε και παντεσ οι ηγεµονεσ τησ 
δυναµεωσ οι εν τοισ αγροισ ηλθον προσ γοδολιαν εισ µασσηφα14και ειπαν αυτω ει γνωσει γινωσκεισ οτι 
βελισα βασιλευσ υιων αµµων απεστειλεν προσ σε τον ισµαηλ παταξαι σου ψυχην και ουκ επιστευσεν αυτοισ 
γοδολιασ15και ιωαναν ειπεν τω γοδολια κρυφαιωσ εν µασσηφα πορευσοµαι δη και παταξω τον ισµαηλ και 
µηθεισ γνωτω µη παταξη σου ψυχην και διασπαρη πασ ιουδα οι συνηγµενοι προσ σε και απολουνται οι 
καταλοιποι ιουδα16και ειπεν γοδολιασ προσ ιωαναν µη ποιησησ το πραγµα τουτο οτι ψευδη συ λεγεισ περι 
ισµαηλ 

Chapter 48
1και εγενετο τω µηνι τω εβδοµω ηλθεν ισµαηλ υιοσ ναθανιου υιου ελασα απο γενουσ του βασιλεωσ και δεκα 
ανδρεσ µετ′ αυτου προσ γοδολιαν εισ µασσηφα και εφαγον εκει αρτον αµα2και ανεστη ισµαηλ και οι δεκα 
ανδρεσ οι ησαν µετ′ αυτου και επαταξαν τον γοδολιαν ον κατεστησεν βασιλευσ βαβυλωνοσ επι τησ γησ3και 
παντασ τουσ ιουδαιουσ τουσ οντασ µετ′ αυτου εν µασσηφα και παντασ τουσ χαλδαιουσ τουσ ευρεθεντασ 
εκει4και εγενετο τη ηµερα τη δευτερα παταξαντοσ αυτου τον γοδολιαν και ανθρωποσ ουκ εγνω5και ηλθοσαν 
ανδρεσ απο συχεµ και απο σαληµ και απο σαµαρειασ ογδοηκοντα ανδρεσ εξυρηµενοι πωγωνασ και 
διερρηγµενοι τα ιµατια και κοπτοµενοι και µαναα και λιβανοσ εν χερσιν αυτων του εισενεγκειν εισ οικον 
κυριου6και εξηλθεν εισ απαντησιν αυτοισ ισµαηλ αυτοι επορευοντο και εκλαιον και ειπεν αυτοισ εισελθετε 
προσ γοδολιαν7και εγενετο εισελθοντων αυτων εισ το µεσον τησ πολεωσ εσφαξεν αυτουσ εισ το φρεαρ8και 
δεκα ανδρεσ ευρεθησαν εκει και ειπαν τω ισµαηλ µη ανελησ ηµασ οτι εισιν ηµιν θησαυροι εν αγρω πυροι και 
κριθαι µελι και ελαιον και παρηλθεν και ουκ ανειλεν αυτουσ εν µεσω των αδελφων αυτων9και το φρεαρ εισ ο 
ερριψεν εκει ισµαηλ παντασ ουσ επαταξεν φρεαρ µεγα τουτο εστιν ο εποιησεν ο βασιλευσ ασα απο προσωπου 
βαασα βασιλεωσ ισραηλ τουτο ενεπλησεν ισµαηλ τραυµατιων10και απεστρεψεν ισµαηλ παντα τον λαον τον 
καταλειφθεντα εισ µασσηφα και τασ θυγατερασ του βασιλεωσ ασ παρεκατεθετο ο αρχιµαγειροσ τω γοδολια 
υιω αχικαµ και ωχετο εισ το περαν υιων αµµων11και ηκουσεν ιωαναν υιοσ καρηε και παντεσ οι ηγεµονεσ τησ 
δυναµεωσ οι µετ′ αυτου παντα τα κακα α εποιησεν ισµαηλ12και ηγαγον απαν το στρατοπεδον αυτων και 
ωχοντο πολεµειν αυτον και ευρον αυτον επι υδατοσ πολλου εν γαβαων13και εγενετο οτε ειδον πασ ο λαοσ ο 
µετα ισµαηλ τον ιωαναν και τουσ ηγεµονασ τησ δυναµεωσ τησ µετ′ αυτου14και ανεστρεψαν προσ 
ιωαναν15και ισµαηλ εσωθη συν οκτω ανθρωποισ και ωχετο προσ τουσ υιουσ αµµων16και ελαβεν ιωαναν και 
παντεσ οι ηγεµονεσ τησ δυναµεωσ οι µετ′ αυτου παντασ τουσ καταλοιπουσ του λαου ουσ απεστρεψεν απο 
ισµαηλ δυνατουσ ανδρασ εν πολεµω και τασ γυναικασ και τα λοιπα και τουσ ευνουχουσ ουσ απεστρεψεν 
απο γαβαων17και ωχοντο και εκαθισαν εν γαβηρωθ−χαµααµ την προσ βηθλεεµ του πορευθηναι εισελθειν εισ 
αιγυπτον18απο προσωπου των χαλδαιων οτι εφοβηθησαν απο προσωπου αυτων οτι επαταξεν ισµαηλ τον 
γοδολιαν ον κατεστησεν βασιλευσ βαβυλωνοσ εν τη γη 

Chapter 49
1και προσηλθον παντεσ οι ηγεµονεσ τησ δυναµεωσ και ιωαναν και αζαριασ υιοσ µαασαιου και πασ ο λαοσ 
απο µικρου εωσ µεγαλου2προσ ιερεµιαν τον προφητην και ειπαν αυτω πεσετω δη το ελεοσ ηµων κατα 
προσωπον σου και προσευξαι προσ κυριον τον θεον σου περι των καταλοιπων τουτων οτι κατελειφθηµεν 
ολιγοι απο πολλων καθωσ οι οφθαλµοι σου βλεπουσιν3και αναγγειλατω ηµιν κυριοσ ο θεοσ σου την οδον η 
πορευσοµεθα εν αυτη και λογον ον ποιησοµεν4και ειπεν αυτοισ ιερεµιασ ηκουσα ιδου εγω προσευξοµαι προσ 
κυριον τον θεον ηµων κατα τουσ λογουσ υµων και εσται ο λογοσ ον αν αποκριθησεται κυριοσ αναγγελω υµιν 
ου µη κρυψω αφ′ υµων ρηµα5και αυτοι ειπαν τω ιερεµια εστω κυριοσ εν ηµιν εισ µαρτυρα δικαιον και πιστον 
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ει µη κατα παντα τον λογον ον αν αποστειλη σε κυριοσ προσ ηµασ ουτωσ ποιησοµεν6και εαν αγαθον και εαν 
κακον την φωνην κυριου του θεου ηµων ου ηµεισ αποστελλοµεν σε προσ αυτον ακουσοµεθα ινα βελτιον ηµιν 
γενηται οτι ακουσοµεθα τησ φωνησ κυριου του θεου ηµων7και εγενηθη µετα δεκα ηµερασ εγενηθη λογοσ 
κυριου προσ ιερεµιαν8και εκαλεσεν τον ιωαναν και τουσ ηγεµονασ τησ δυναµεωσ και παντα τον λαον απο 
µικρου εωσ µεγαλου9και ειπεν αυτοισ ουτωσ ειπεν κυριοσ10εαν καθισαντεσ καθισητε εν τη γη ταυτη 
οικοδοµησω υµασ και ου µη καθελω και φυτευσω υµασ και ου µη εκτιλω οτι αναπεπαυµαι επι τοισ κακοισ 
οισ εποιησα υµιν11µη φοβηθητε απο προσωπου βασιλεωσ βαβυλωνοσ ου υµεισ φοβεισθε απο προσωπου αυτου 
µη φοβηθητε φησιν κυριοσ οτι µεθ′ υµων εγω ειµι του εξαιρεισθαι υµασ και σωζειν υµασ εκ χειροσ 
αυτου12και δωσω υµιν ελεοσ και ελεησω υµασ και επιστρεψω υµασ εισ την γην υµων13και ει λεγετε υµεισ ου 
µη καθισωµεν εν τη γη ταυτη προσ το µη ακουσαι φωνησ κυριου14οτι εισ γην αιγυπτου εισελευσοµεθα και ου 
µη ιδωµεν πολεµον και φωνην σαλπιγγοσ ου µη ακουσωµεν και εν αρτοισ ου µη πεινασωµεν και εκει 
οικησοµεν15δια τουτο ακουσατε λογον κυριου ουτωσ ειπεν κυριοσ εαν υµεισ δωτε το προσωπον υµων εισ 
αιγυπτον και εισελθητε εκει κατοικειν16και εσται η ροµφαια ην υµεισ φοβεισθε απο προσωπου αυτησ ευρησει 
υµασ εν γη αιγυπτου και ο λιµοσ ου υµεισ λογον εχετε απο προσωπου αυτου καταληµψεται υµασ οπισω υµων 
εν αιγυπτω και εκει αποθανεισθε17και εσονται παντεσ οι ανθρωποι και παντεσ οι αλλογενεισ οι θεντεσ το 
προσωπον αυτων εισ γην αιγυπτου ενοικειν εκει εκλειψουσιν εν τη ροµφαια και εν τω λιµω και ουκ εσται 
αυτων ουθεισ σωζοµενοσ απο των κακων ων εγω επαγω επ′ αυτουσ18οτι ουτωσ ειπεν κυριοσ καθωσ εσταξεν ο 
θυµοσ µου επι τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ ουτωσ σταξει ο θυµοσ µου εφ′ υµασ εισελθοντων υµων εισ 
αιγυπτον και εσεσθε εισ αβατον και υποχειριοι και εισ αραν και εισ ονειδισµον και ου µη ιδητε ουκετι τον 
τοπον τουτον19α ελαλησεν κυριοσ εφ′ υµασ τουσ καταλοιπουσ ιουδα µη εισελθητε εισ αιγυπτον και νυν 
γνοντεσ γνωσεσθε20οτι επονηρευσασθε εν ψυχαισ υµων αποστειλαντεσ µε λεγοντεσ προσευξαι περι ηµων 
προσ κυριον και κατα παντα α εαν λαληση σοι κυριοσ ποιησοµεν21και ουκ ηκουσατε τησ φωνησ κυριου ησ 
απεστειλεν µε προσ υµασ22και νυν εν ροµφαια και εν λιµω εκλειψετε εν τω τοπω ου υµεισ βουλεσθε εισελθειν 
κατοικειν εκει

Chapter 50
1και εγενηθη ωσ επαυσατο ιερεµιασ λεγων προσ τον λαον παντασ τουσ λογουσ κυριου ουσ απεστειλεν αυτον 
κυριοσ προσ αυτουσ παντασ τουσ λογουσ τουτουσ2και ειπεν αζαριασ υιοσ µαασαιου και ιωαναν υιοσ καρηε 
και παντεσ οι ανδρεσ οι ειπαντεσ τω ιερεµια λεγοντεσ ψευδη ουκ απεστειλεν σε κυριοσ προσ ηµασ λεγων µη 
εισελθητε εισ αιγυπτον οικειν εκει3αλλ′ η βαρουχ υιοσ νηριου συµβαλλει σε προσ ηµασ ινα δωσ ηµασ εισ 
χειρασ των χαλδαιων του θανατωσαι ηµασ και αποικισθηναι ηµασ εισ βαβυλωνα4και ουκ ηκουσεν ιωαναν 
και παντεσ οι ηγεµονεσ τησ δυναµεωσ και πασ ο λαοσ τησ φωνησ κυριου κατοικησαι εν γη ιουδα5και ελαβεν 
ιωαναν και παντεσ οι ηγεµονεσ τησ δυναµεωσ παντασ τουσ καταλοιπουσ ιουδα τουσ αποστρεψαντασ 
κατοικειν εν τη γη6τουσ δυνατουσ ανδρασ και τασ γυναικασ και τα νηπια και τασ θυγατερασ του βασιλεωσ 
και τασ ψυχασ ασ κατελιπεν ναβουζαρδαν µετα γοδολιου υιου αχικαµ και ιερεµιαν τον προφητην και βαρουχ 
υιον νηριου7και εισηλθον εισ αιγυπτον οτι ουκ ηκουσαν τησ φωνησ κυριου και εισηλθον εισ ταφνασ8και 
εγενετο λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν εν ταφνασ λεγων9λαβε σεαυτω λιθουσ µεγαλουσ και κατακρυψον αυτουσ 
εν προθυροισ εν πυλη τησ οικιασ φαραω εν ταφνασ κατ′ οφθαλµουσ ανδρων ιουδα10και ερεισ ουτωσ ειπεν 
κυριοσ ιδου εγω αποστελλω και αξω ναβουχοδονοσορ βασιλεα βαβυλωνοσ και θησει αυτου τον θρονον 
επανω των λιθων τουτων ων κατεκρυψασ και αρει τα οπλα αυτου επ′ αυτουσ11και εισελευσεται και παταξει 
γην αιγυπτου ουσ εισ θανατον εισ θανατον και ουσ εισ αποικισµον εισ αποικισµον και ουσ εισ ροµφαιαν εισ 
ροµφαιαν12και καυσει πυρ εν οικιαισ θεων αυτων και εµπυριει αυτασ και αποικιει αυτουσ και φθειριει γην 
αιγυπτου ωσπερ φθειριζει ποιµην το ιµατιον αυτου και εξελευσεται εν ειρηνη13και συντριψει τουσ στυλουσ 
ηλιου πολεωσ τουσ εν ων και τασ οικιασ αυτων κατακαυσει εν πυρι

Chapter 51
1ο λογοσ ο γενοµενοσ προσ ιερεµιαν απασιν τοισ ιουδαιοισ τοισ κατοικουσιν εν γη αιγυπτω και τοισ 
καθηµενοισ εν µαγδωλω και εν ταφνασ και εν γη παθουρησ λεγων2ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ υµεισ 
εωρακατε παντα τα κακα α επηγαγον επι ιερουσαληµ και επι τασ πολεισ ιουδα και ιδου εισιν ερηµοι απο 
ενοικων3απο προσωπου πονηριασ αυτων ησ εποιησαν παραπικραναι µε πορευθεντεσ θυµιαν θεοισ ετεροισ 
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οισ ουκ εγνωτε4και απεστειλα προσ υµασ τουσ παιδασ µου τουσ προφητασ ορθρου και απεστειλα λεγων µη 
ποιησητε το πραγµα τησ µολυνσεωσ ταυτησ ησ εµισησα5και ουκ ηκουσαν µου και ουκ εκλιναν το ουσ αυτων 
αποστρεψαι απο των κακων αυτων προσ το µη θυµιαν θεοισ ετεροισ6και εσταξεν η οργη µου και ο θυµοσ µου 
και εξεκαυθη εν πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ και εγενηθησαν εισ ερηµωσιν και εισ αβατον ωσ η 
ηµερα αυτη7και νυν ουτωσ ειπεν κυριοσ παντοκρατωρ ινα τι υµεισ ποιειτε κακα µεγαλα επι ψυχαισ υµων 
εκκοψαι υµων ανθρωπον και γυναικα νηπιον και θηλαζοντα εκ µεσου ιουδα προσ το µη καταλειφθηναι υµων 
µηδενα8παραπικραναι µε εν τοισ εργοισ των χειρων υµων θυµιαν θεοισ ετεροισ εν γη αιγυπτω εισ ην 
εισηλθατε ενοικειν εκει ινα εκκοπητε και ινα γενησθε εισ καταραν και εισ ονειδισµον εν πασιν τοισ εθνεσιν 
τησ γησ9µη επιλελησθε υµεισ των κακων των πατερων υµων και των κακων των βασιλεων ιουδα και των 
κακων των αρχοντων υµων και των κακων των γυναικων υµων ων εποιησαν εν γη ιουδα και εξωθεν 
ιερουσαληµ10και ουκ επαυσαντο εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και ουκ αντειχοντο των προσταγµατων µου ων 
εδωκα κατα προσωπον των πατερων αυτων11δια τουτο ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου εγω εφιστηµι το προσωπον 
µου12του απολεσαι παντασ τουσ καταλοιπουσ τουσ εν αιγυπτω και πεσουνται εν ροµφαια και εν λιµω 
εκλειψουσιν απο µικρου εωσ µεγαλου και εσονται εισ ονειδισµον και εισ απωλειαν και εισ καταραν13και 
επισκεψοµαι επι τουσ καθηµενουσ εν γη αιγυπτω ωσ επεσκεψαµην επι ιερουσαληµ εν ροµφαια και εν λιµω και 
εν θανατω14και ουκ εσται σεσωσµενοσ ουθεισ των επιλοιπων ιουδα των παροικουντων εν γη αιγυπτω του 
επιστρεψαι εισ γην ιουδα εφ′ ην αυτοι ελπιζουσιν ταισ ψυχαισ αυτων του επιστρεψαι εκει ου µη επιστρεψωσιν 
αλλ′ η ανασεσωσµενοι15και απεκριθησαν τω ιερεµια παντεσ οι ανδρεσ οι γνοντεσ οτι θυµιωσιν αι γυναικεσ 
αυτων θεοισ ετεροισ και πασαι αι γυναικεσ συναγωγη µεγαλη και πασ ο λαοσ οι καθηµενοι εν γη αιγυπτω εν 
παθουρη λεγοντεσ16ο λογοσ ον ελαλησασ προσ ηµασ τω ονοµατι κυριου ουκ ακουσοµεν σου17οτι ποιουντεσ 
ποιησοµεν παντα τον λογον οσ εξελευσεται εκ του στοµατοσ ηµων θυµιαν τη βασιλισση του ουρανου και 
σπενδειν αυτη σπονδασ καθα εποιησαµεν ηµεισ και οι πατερεσ ηµων και οι βασιλεισ ηµων και οι αρχοντεσ 
ηµων εν πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ και επλησθηµεν αρτων και εγενοµεθα χρηστοι και κακα ουκ 
ειδοµεν18και ωσ διελιποµεν θυµιωντεσ τη βασιλισση του ουρανου ηλαττωθηµεν παντεσ και εν ροµφαια και εν 
λιµω εξελιποµεν19και οτι ηµεισ θυµιωµεν τη βασιλισση του ουρανου και εσπεισαµεν αυτη σπονδασ µη ανευ 
των ανδρων ηµων εποιησαµεν αυτη χαυωνασ και εσπεισαµεν σπονδασ αυτη20και ειπεν ιερεµιασ παντι τω 
λαω τοισ δυνατοισ και ταισ γυναιξιν και παντι τω λαω τοισ αποκριθεισιν αυτω λογουσ λεγων21ουχι του 
θυµιαµατοσ ου εθυµιασατε εν ταισ πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ υµεισ και οι πατερεσ υµων και οι 
βασιλεισ υµων και οι αρχοντεσ υµων και ο λαοσ τησ γησ εµνησθη κυριοσ και ανεβη επι την καρδιαν 
αυτου22και ουκ ηδυνατο κυριοσ ετι φερειν απο προσωπου πονηριασ πραγµατων υµων απο των βδελυγµατων 
ων εποιησατε και εγενηθη η γη υµων εισ ερηµωσιν και εισ αβατον και εισ αραν ωσ εν τη ηµερα ταυτη23απο 
προσωπου ων εθυµιατε και ων ηµαρτετε τω κυριω και ουκ ηκουσατε τησ φωνησ κυριου και εν τοισ 
προσταγµασιν αυτου και εν τω νοµω αυτου και εν τοισ µαρτυριοισ αυτου ουκ επορευθητε και επελαβετο 
υµων τα κακα ταυτα24και ειπεν ιερεµιασ τω λαω και ταισ γυναιξιν ακουσατε τον λογον κυριου25ουτωσ ειπεν 
κυριοσ ο θεοσ ισραηλ υµεισ γυναικεσ τω στοµατι υµων ελαλησατε και ταισ χερσιν υµων επληρωσατε 
λεγουσαι ποιουσαι ποιησοµεν τασ οµολογιασ ηµων ασ ωµολογησαµεν θυµιαν τη βασιλισση του ουρανου και 
σπενδειν αυτη σπονδασ εµµεινασαι ενεµεινατε ταισ οµολογιαισ υµων και ποιουσαι εποιησατε26δια τουτο 
ακουσατε λογον κυριου πασ ιουδα οι καθηµενοι εν γη αιγυπτω ιδου ωµοσα τω ονοµατι µου τω µεγαλω ειπεν 
κυριοσ εαν γενηται ετι ονοµα µου εν τω στοµατι παντοσ ιουδα ειπειν ζη κυριοσ κυριοσ επι παση γη 
αιγυπτω27οτι ιδου εγω εγρηγορα επ′ αυτουσ του κακωσαι αυτουσ και ουκ αγαθωσαι και εκλειψουσιν πασ 
ιουδα οι κατοικουντεσ εν γη αιγυπτω εν ροµφαια και εν λιµω εωσ αν εκλιπωσιν28και οι σεσωσµενοι απο 
ροµφαιασ επιστρεψουσιν εισ γην ιουδα ολιγοι αριθµω και γνωσονται οι καταλοιποι ιουδα οι κατασταντεσ εν 
γη αιγυπτω κατοικησαι εκει λογοσ τινοσ εµµενει29και τουτο υµιν το σηµειον οτι επισκεψοµαι εγω εφ′ υµασ εισ 
πονηρα30ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου εγω διδωµι τον ουαφρη βασιλεα αιγυπτου εισ χειρασ εχθρου αυτου και εισ 
χειρασ ζητουντων την ψυχην αυτου καθα εδωκα τον σεδεκιαν βασιλεα ιουδα εισ χειρασ ναβουχοδονοσορ 
βασιλεωσ βαβυλωνοσ εχθρου αυτου και ζητουντοσ την ψυχην αυτου31ο λογοσ ον ελαλησεν ιερεµιασ ο 
προφητησ προσ βαρουχ υιον νηριου οτε εγραφεν τουσ λογουσ τουτουσ εν τω βιβλιω απο στοµατοσ ιερεµιου εν 
τω ενιαυτω τω τεταρτω τω ιωακιµ υιω ιωσια βασιλεωσ ιουδα32ουτωσ ειπεν κυριοσ επι σοι βαρουχ33οτι ειπασ 
οιµµοι οιµµοι οτι προσεθηκεν κυριοσ κοπον επι πονον µοι εκοιµηθην εν στεναγµοισ αναπαυσιν ουχ 
ευρον34ειπον αυτω ουτωσ ειπεν κυριοσ ιδου ουσ εγω ωκοδοµησα εγω καθαιρω και ουσ εγω εφυτευσα εγω 
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εκτιλλω35και συ ζητεισ σεαυτω µεγαλα µη ζητησησ οτι ιδου εγω επαγω κακα επι πασαν σαρκα λεγει κυριοσ 
και δωσω την ψυχην σου εισ ευρεµα εν παντι τοπω ου εαν βαδισησ εκει 

Chapter 52
1οντοσ εικοστου και ενοσ ετουσ σεδεκιου εν τω βασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ 
και ονοµα τη µητρι αυτου αµιτααλ θυγατηρ ιερεµιου εκ λοβενα4και εγενετο εν τω ετει τω ενατω τησ 
βασιλειασ αυτου εν µηνι τω δεκατω δεκατη του µηνοσ ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ και 
πασα η δυναµισ αυτου επι ιερουσαληµ και περιεχαρακωσαν αυτην και περιωκοδοµησαν αυτην τετραπεδοισ 
λιθοισ κυκλω5και ηλθεν η πολισ εισ συνοχην εωσ ενδεκατου ετουσ τω βασιλει σεδεκια6εν τη ενατη του µηνοσ 
και εστερεωθη ο λιµοσ εν τη πολει και ουκ ησαν αρτοι τω λαω τησ γησ7και διεκοπη η πολισ και παντεσ οι 
ανδρεσ οι πολεµισται εξηλθον νυκτοσ κατα την οδον τησ πυλησ ανα µεσον του τειχουσ και του 
προτειχισµατοσ ο ην κατα τον κηπον του βασιλεωσ και οι χαλδαιοι επι τησ πολεωσ κυκλω και επορευθησαν 
οδον την εισ αραβα8και κατεδιωξεν η δυναµισ των χαλδαιων οπισω του βασιλεωσ και κατελαβον αυτον εν τω 
περαν ιεριχω και παντεσ οι παιδεσ αυτου διεσπαρησαν απ′ αυτου9και συνελαβον τον βασιλεα και ηγαγον 
αυτον προσ τον βασιλεα βαβυλωνοσ εισ δεβλαθα και ελαλησεν αυτω µετα κρισεωσ10και εσφαξεν βασιλευσ 
βαβυλωνοσ τουσ υιουσ σεδεκιου κατ′ οφθαλµουσ αυτου και παντασ τουσ αρχοντασ ιουδα εσφαξεν εν 
δεβλαθα11και τουσ οφθαλµουσ σεδεκιου εξετυφλωσεν και εδησεν αυτον εν πεδαισ και ηγαγεν αυτον βασιλευσ 
βαβυλωνοσ εισ βαβυλωνα και εδωκεν αυτον εισ οικιαν µυλωνοσ εωσ ηµερασ ησ απεθανεν12και εν µηνι 
πεµπτω δεκατη του µηνοσ ηλθεν ναβουζαρδαν ο αρχιµαγειροσ ο εστηκωσ κατα προσωπον του βασιλεωσ 
βαβυλωνοσ εισ ιερουσαληµ13και ενεπρησεν τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεωσ και πασασ τασ 
οικιασ τησ πολεωσ και πασαν οικιαν µεγαλην ενεπρησεν εν πυρι14και παν τειχοσ ιερουσαληµ κυκλω 
καθειλεν η δυναµισ των χαλδαιων η µετα του αρχιµαγειρου16και τουσ καταλοιπουσ του λαου κατελιπεν ο 
αρχιµαγειροσ εισ αµπελουργουσ και εισ γεωργουσ17και τουσ στυλουσ τουσ χαλκουσ τουσ εν οικω κυριου και 
τασ βασεισ και την θαλασσαν την χαλκην την εν οικω κυριου συνετριψαν οι χαλδαιοι και ελαβον τον 
χαλκον αυτων και απηνεγκαν εισ βαβυλωνα18και την στεφανην και τασ φιαλασ και τασ κρεαγρασ και παντα 
τα σκευη τα χαλκα εν οισ ελειτουργουν εν αυτοισ19και τα σαφφωθ και τα µασµαρωθ και τουσ υποχυτηρασ 
και τασ λυχνιασ και τασ θυισκασ και τουσ κυαθουσ α ην χρυσα χρυσα και α ην αργυρα αργυρα ελαβεν ο 
αρχιµαγειροσ20και οι στυλοι δυο και η θαλασσα µια και οι µοσχοι δωδεκα χαλκοι υποκατω τησ θαλασσησ α 
εποιησεν ο βασιλευσ σαλωµων εισ οικον κυριου ουκ ην σταθµοσ του χαλκου αυτων21και οι στυλοι τριακοντα 
πεντε πηχων υψοσ του στυλου του ενοσ και σπαρτιον δωδεκα πηχεων περιεκυκλου αυτον και το παχοσ αυτου 
δακτυλων τεσσαρων κυκλω22και γεισοσ επ′ αυτοισ χαλκουν και πεντε πηχεων το µηκοσ υπεροχη του γεισουσ 
του ενοσ και δικτυον και ροαι επι του γεισουσ κυκλω τα παντα χαλκα και κατα ταυτα τω στυλω τω δευτερω 
οκτω ροαι τω πηχει τοισ δωδεκα πηχεσιν23και ησαν αι ροαι ενενηκοντα εξ το εν µεροσ και ησαν αι πασαι 
ροαι επι του δικτυου κυκλω εκατον24και ελαβεν ο αρχιµαγειροσ τον ιερεα τον πρωτον και τον ιερεα τον 
δευτερευοντα και τουσ τρεισ τουσ φυλαττοντασ την οδον25και ευνουχον ενα οσ ην επιστατησ των ανδρων 
των πολεµιστων και επτα ανδρασ ονοµαστουσ τουσ εν προσωπω του βασιλεωσ τουσ ευρεθεντασ εν τη πολει 
και τον γραµµατεα των δυναµεων τον γραµµατευοντα τω λαω τησ γησ και εξηκοντα ανθρωπουσ εκ του λαου 
τησ γησ τουσ ευρεθεντασ εν µεσω τησ πολεωσ26και ελαβεν αυτουσ ναβουζαρδαν ο αρχιµαγειροσ και ηγαγεν 
αυτουσ προσ βασιλεα βαβυλωνοσ εισ δεβλαθα27και επαταξεν αυτουσ βασιλευσ βαβυλωνοσ εν δεβλαθα εν γη 
αιµαθ31και εγενετο εν τω τριακοστω και εβδοµω ετει αποικισθεντοσ του ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα εν τω 
δωδεκατω µηνι εν τη τετραδι και εικαδι του µηνοσ ελαβεν ουλαιµαραδαχ βασιλευσ βαβυλωνοσ εν τω ενιαυτω 
ω εβασιλευσεν την κεφαλην ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα και εξηγαγεν αυτον εξ οικιασ ησ εφυλαττετο32και 
ελαλησεν αυτω χρηστα και εδωκεν τον θρονον αυτου επανω των θρονων των βασιλεων των µετ′ αυτου εν 
βαβυλωνι33και ηλλαξεν την στολην τησ φυλακησ αυτου και ησθιεν αρτον δια παντοσ κατα προσωπον αυτου 
πασασ τασ ηµερασ ασ εζησεν34και η συνταξισ αυτω εδιδοτο δια παντοσ παρα του βασιλεωσ βαβυλωνοσ εξ 
ηµερασ εισ ηµεραν εωσ ηµερασ ησ απεθανεν . 
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Lamentations

Chapter 1
0και εγενετο µετα το αιχµαλωτισθηναι τον ισραηλ και ιερουσαληµ ερηµωθηναι εκαθισεν ιερεµιασ κλαιων και 
εθρηνησεν τον θρηνον τουτον επι ιερουσαληµ και ειπεν1πωσ εκαθισεν µονη η πολισ η πεπληθυµµενη λαων 
εγενηθη ωσ χηρα πεπληθυµµενη εν εθνεσιν αρχουσα εν χωραισ εγενηθη εισ φορον2κλαιουσα εκλαυσεν εν 
νυκτι και τα δακρυα αυτησ επι των σιαγονων αυτησ και ουχ υπαρχει ο παρακαλων αυτην απο παντων των 
αγαπωντων αυτην παντεσ οι φιλουντεσ αυτην ηθετησαν εν αυτη εγενοντο αυτη εισ εχθρουσ3µετωκισθη η 
ιουδαια απο ταπεινωσεωσ αυτησ και απο πληθουσ δουλειασ αυτησ εκαθισεν εν εθνεσιν ουχ ευρεν αναπαυσιν 
παντεσ οι καταδιωκοντεσ αυτην κατελαβον αυτην ανα µεσον των θλιβοντων4οδοι σιων πενθουσιν παρα το µη 
ειναι ερχοµενουσ εν εορτη πασαι αι πυλαι αυτησ ηφανισµεναι οι ιερεισ αυτησ αναστεναζουσιν αι παρθενοι 
αυτησ αγοµεναι και αυτη πικραινοµενη εν εαυτη5εγενοντο οι θλιβοντεσ αυτην εισ κεφαλην και οι εχθροι 
αυτησ ευθηνουσαν οτι κυριοσ εταπεινωσεν αυτην επι το πληθοσ των ασεβειων αυτησ τα νηπια αυτησ 
επορευθησαν εν αιχµαλωσια κατα προσωπον θλιβοντοσ6και εξηλθεν εκ θυγατροσ σιων πασα η ευπρεπεια 
αυτησ εγενοντο οι αρχοντεσ αυτησ ωσ κριοι ουχ ευρισκοντεσ νοµην και επορευοντο εν ουκ ισχυι κατα 
προσωπον διωκοντοσ7εµνησθη ιερουσαληµ ηµερων ταπεινωσεωσ αυτησ και απωσµων αυτησ παντα τα 
επιθυµηµατα αυτησ οσα ην εξ ηµερων αρχαιων εν τω πεσειν τον λαον αυτησ εισ χειρασ θλιβοντοσ και ουκ ην 
ο βοηθων αυτη ιδοντεσ οι εχθροι αυτησ εγελασαν επι µετοικεσια αυτησ8αµαρτιαν ηµαρτεν ιερουσαληµ δια 
τουτο εισ σαλον εγενετο παντεσ οι δοξαζοντεσ αυτην εταπεινωσαν αυτην ειδον γαρ την ασχηµοσυνην αυτησ 
και γε αυτη στεναζουσα και απεστραφη οπισω9ακαθαρσια αυτησ προσ ποδων αυτησ ουκ εµνησθη εσχατα 
αυτησ και κατεβιβασεν υπερογκα ουκ εστιν ο παρακαλων αυτην ιδε κυριε την ταπεινωσιν µου οτι εµεγαλυνθη 
εχθροσ10χειρα αυτου εξεπετασεν θλιβων επι παντα τα επιθυµηµατα αυτησ ειδεν γαρ εθνη εισελθοντα εισ το 
αγιασµα αυτησ α ενετειλω µη εισελθειν αυτα εισ εκκλησιαν σου11πασ ο λαοσ αυτησ καταστεναζοντεσ 
ζητουντεσ αρτον εδωκαν τα επιθυµηµατα αυτησ εν βρωσει του επιστρεψαι ψυχην ιδε κυριε και επιβλεψον οτι 
εγενηθην ητιµωµενη12ου προσ υµασ παντεσ οι παραπορευοµενοι οδον επιστρεψατε και ιδετε ει εστιν αλγοσ 
κατα το αλγοσ µου ο εγενηθη φθεγξαµενοσ εν εµοι εταπεινωσεν µε κυριοσ εν ηµερα οργησ θυµου αυτου13εξ 
υψουσ αυτου απεστειλεν πυρ εν τοισ οστεοισ µου κατηγαγεν αυτο διεπετασεν δικτυον τοισ ποσιν µου 
απεστρεψεν µε εισ τα οπισω εδωκεν µε ηφανισµενην ολην την ηµεραν οδυνωµενην14εγρηγορηθη επι τα 
ασεβηµατα µου εν χερσιν µου συνεπλακησαν ανεβησαν επι τον τραχηλον µου ησθενησεν η ισχυσ µου οτι 
εδωκεν κυριοσ εν χερσιν µου οδυνασ ου δυνησοµαι στηναι15εξηρεν παντασ τουσ ισχυρουσ µου ο κυριοσ εκ 
µεσου µου εκαλεσεν επ′ εµε καιρον του συντριψαι εκλεκτουσ µου ληνον επατησεν κυριοσ παρθενω θυγατρι 
ιουδα επι τουτοισ εγω κλαιω16ο οφθαλµοσ µου κατηγαγεν υδωρ οτι εµακρυνθη απ′ εµου ο παρακαλων µε ο 
επιστρεφων ψυχην µου εγενοντο οι υιοι µου ηφανισµενοι οτι εκραταιωθη ο εχθροσ17διεπετασεν σιων χειρασ 
αυτησ ουκ εστιν ο παρακαλων αυτην ενετειλατο κυριοσ τω ιακωβ κυκλω αυτου οι θλιβοντεσ αυτον εγενηθη 
ιερουσαληµ εισ αποκαθηµενην ανα µεσον αυτων18δικαιοσ εστιν κυριοσ οτι το στοµα αυτου παρεπικρανα 
ακουσατε δη παντεσ οι λαοι και ιδετε το αλγοσ µου παρθενοι µου και νεανισκοι µου επορευθησαν εν 
αιχµαλωσια19εκαλεσα τουσ εραστασ µου αυτοι δε παρελογισαντο µε οι ιερεισ µου και οι πρεσβυτεροι µου εν 
τη πολει εξελιπον οτι εζητησαν βρωσιν αυτοισ ινα επιστρεψωσιν ψυχασ αυτων και ουχ ευρον20ιδε κυριε οτι 
θλιβοµαι η κοιλια µου εταραχθη και η καρδια µου εστραφη εν εµοι οτι παραπικραινουσα παρεπικρανα 
εξωθεν ητεκνωσεν µε µαχαιρα ωσπερ θανατοσ εν οικω21ακουσατε δη οτι στεναζω εγω ουκ εστιν ο παρακαλων 
µε παντεσ οι εχθροι µου ηκουσαν τα κακα µου και εχαρησαν οτι συ εποιησασ επηγαγεσ ηµεραν εκαλεσασ 
καιρον και εγενοντο οµοιοι εµοι22εισελθοι πασα η κακια αυτων κατα προσωπον σου και επιφυλλισον αυτοισ 
ον τροπον εποιησαν επιφυλλιδα περι παντων των αµαρτηµατων µου οτι πολλοι οι στεναγµοι µου και η καρδια 
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µου λυπειται 

Chapter 2
1πωσ εγνοφωσεν εν οργη αυτου κυριοσ την θυγατερα σιων κατερριψεν εξ ουρανου εισ γην δοξασµα ισραηλ 
και ουκ εµνησθη υποποδιου ποδων αυτου εν ηµερα οργησ αυτου2κατεποντισεν κυριοσ ου φεισαµενοσ παντα 
τα ωραια ιακωβ καθειλεν εν θυµω αυτου τα οχυρωµατα τησ θυγατροσ ιουδα εκολλησεν εισ την γην 
εβεβηλωσεν βασιλεα αυτησ και αρχοντασ αυτησ3συνεκλασεν εν οργη θυµου αυτου παν κερασ ισραηλ 
απεστρεψεν οπισω δεξιαν αυτου απο προσωπου εχθρου και ανηψεν εν ιακωβ ωσ πυρ φλογα και κατεφαγεν 
παντα τα κυκλω4ενετεινεν τοξον αυτου ωσ εχθροσ εστερεωσεν δεξιαν αυτου ωσ υπεναντιοσ και απεκτεινεν 
παντα τα επιθυµηµατα οφθαλµων µου εν σκηνη θυγατροσ σιων εξεχεεν ωσ πυρ τον θυµον αυτου5εγενηθη 
κυριοσ ωσ εχθροσ κατεποντισεν ισραηλ κατεποντισεν πασασ τασ βαρεισ αυτησ διεφθειρεν τα οχυρωµατα 
αυτου και επληθυνεν τη θυγατρι ιουδα ταπεινουµενην και τεταπεινωµενην6και διεπετασεν ωσ αµπελον το 
σκηνωµα αυτου διεφθειρεν εορτην αυτου επελαθετο κυριοσ ο εποιησεν εν σιων εορτησ και σαββατου και 
παρωξυνεν εµβριµηµατι οργησ αυτου βασιλεα και ιερεα και αρχοντα7απωσατο κυριοσ θυσιαστηριον αυτου 
απετιναξεν αγιασµα αυτου συνετριψεν εν χειρι εχθρου τειχοσ βαρεων αυτησ φωνην εδωκαν εν οικω κυριου 
ωσ εν ηµερα εορτησ8και επεστρεψεν κυριοσ του διαφθειραι τειχοσ θυγατροσ σιων εξετεινεν µετρον ουκ 
απεστρεψεν χειρα αυτου απο καταπατηµατοσ και επενθησεν το προτειχισµα και τειχοσ οµοθυµαδον 
ησθενησεν9ενεπαγησαν εισ γην πυλαι αυτησ απωλεσεν και συνετριψεν µοχλουσ αυτησ βασιλεα αυτησ και 
αρχοντασ αυτησ εν τοισ εθνεσιν ουκ εστιν νοµοσ και γε προφηται αυτησ ουκ ειδον ορασιν παρα 
κυριου10εκαθισαν εισ την γην εσιωπησαν πρεσβυτεροι θυγατροσ σιων ανεβιβασαν χουν επι την κεφαλην 
αυτων περιεζωσαντο σακκουσ κατηγαγον εισ γην αρχηγουσ παρθενουσ εν ιερουσαληµ11εξελιπον εν δακρυσιν 
οι οφθαλµοι µου εταραχθη η καρδια µου εξεχυθη εισ γην η δοξα µου επι το συντριµµα τησ θυγατροσ του λαου 
µου εν τω εκλιπειν νηπιον και θηλαζοντα εν πλατειαισ πολεωσ12ταισ µητρασιν αυτων ειπαν που σιτοσ και 
οινοσ εν τω εκλυεσθαι αυτουσ ωσ τραυµατιασ εν πλατειαισ πολεωσ εν τω εκχεισθαι ψυχασ αυτων εισ κολπον 
µητερων αυτων13τι µαρτυρησω σοι η τι οµοιωσω σοι θυγατερ ιερουσαληµ τισ σωσει σε και παρακαλεσει σε 
παρθενοσ θυγατερ σιων οτι εµεγαλυνθη ποτηριον συντριβησ σου τισ ιασεται σε14προφηται σου ειδοσαν σοι 
µαταια και αφροσυνην και ουκ απεκαλυψαν επι την αδικιαν σου του επιστρεψαι αιχµαλωσιαν σου και 
ειδοσαν σοι ληµµατα µαταια και εξωσµατα15εκροτησαν επι σε χειρασ παντεσ οι παραπορευοµενοι οδον 
εσυρισαν και εκινησαν την κεφαλην αυτων επι την θυγατερα ιερουσαληµ η αυτη η πολισ ην ερουσιν 
στεφανοσ δοξησ ευφροσυνη πασησ τησ γησ16διηνοιξαν επι σε στοµα αυτων παντεσ οι εχθροι σου εσυρισαν 
και εβρυξαν οδοντασ ειπαν κατεπιοµεν αυτην πλην αυτη η ηµερα ην προσεδοκωµεν ευροµεν αυτην 
ειδοµεν17εποιησεν κυριοσ α ενεθυµηθη συνετελεσεν ρηµατα αυτου α ενετειλατο εξ ηµερων αρχαιων καθειλεν 
και ουκ εφεισατο και ηυφρανεν επι σε εχθρον υψωσεν κερασ θλιβοντοσ σε18εβοησεν καρδια αυτων προσ 
κυριον τειχη σιων καταγαγετε ωσ χειµαρρουσ δακρυα ηµερασ και νυκτοσ µη δωσ εκνηψιν σεαυτη µη 
σιωπησαιτο θυγατερ ο οφθαλµοσ σου19αναστα αγαλλιασαι εν νυκτι εισ αρχασ φυλακησ σου εκχεον ωσ υδωρ 
καρδιαν σου απεναντι προσωπου κυριου αρον προσ αυτον χειρασ σου περι ψυχησ νηπιων σου των 
εκλυοµενων λιµω επ′ αρχησ πασων εξοδων20ιδε κυριε και επιβλεψον τινι επεφυλλισασ ουτωσ ει φαγονται 
γυναικεσ καρπον κοιλιασ αυτων επιφυλλιδα εποιησεν µαγειροσ φονευθησονται νηπια θηλαζοντα µαστουσ 
αποκτενεισ εν αγιασµατι κυριου ιερεα και προφητην21εκοιµηθησαν εισ την εξοδον παιδαριον και πρεσβυτησ 
παρθενοι µου και νεανισκοι µου επορευθησαν εν αιχµαλωσια εν ροµφαια και εν λιµω απεκτεινασ εν ηµερα 
οργησ σου εµαγειρευσασ ουκ εφεισω22εκαλεσεν ηµεραν εορτησ παροικιασ µου κυκλοθεν και ουκ εγενοντο εν 
ηµερα οργησ κυριου ανασωζοµενοσ και καταλελειµµενοσ ωσ επεκρατησα και επληθυνα εχθρουσ µου παντασ 

Chapter 3
1εγω ανηρ ο βλεπων πτωχειαν εν ραβδω θυµου αυτου επ′ εµε2παρελαβεν µε και απηγαγεν εισ σκοτοσ και ου 
φωσ3πλην εν εµοι επεστρεψεν χειρα αυτου ολην την ηµεραν4επαλαιωσεν σαρκασ µου και δερµα µου οστεα 
µου συνετριψεν5ανωκοδοµησεν κατ′ εµου και εκυκλωσεν κεφαλην µου και εµοχθησεν6εν σκοτεινοισ εκαθισεν 
µε ωσ νεκρουσ αιωνοσ7ανωκοδοµησεν κατ′ εµου και ουκ εξελευσοµαι εβαρυνεν χαλκον µου8και γε 
κεκραξοµαι και βοησω απεφραξεν προσευχην µου9ανωκοδοµησεν οδουσ µου ενεφραξεν τριβουσ µου 
εταραξεν10αρκοσ ενεδρευουσα αυτοσ µοι λεων εν κρυφαιοισ11κατεδιωξεν αφεστηκοτα και κατεπαυσεν µε 
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εθετο µε ηφανισµενην12ενετεινεν τοξον αυτου και εστηλωσεν µε ωσ σκοπον εισ βελοσ13εισηγαγεν τοισ 
νεφροισ µου ιουσ φαρετρασ αυτου14εγενηθην γελωσ παντι λαω µου ψαλµοσ αυτων ολην την 
ηµεραν15εχορτασεν µε πικριασ εµεθυσεν µε χολησ16και εξεβαλεν ψηφω οδοντασ µου εψωµισεν µε 
σποδον17και απωσατο εξ ειρηνησ ψυχην µου επελαθοµην αγαθα18και ειπα απωλετο νεικοσ µου και η ελπισ 
µου απο κυριου19εµνησθην απο πτωχειασ µου και εκ διωγµου µου πικριασ και χολησ µου20µνησθησεται και 
καταδολεσχησει επ′ εµε η ψυχη µου21ταυτην ταξω εισ την καρδιαν µου δια τουτο υποµενω25αγαθοσ κυριοσ 
τοισ υποµενουσιν αυτον ψυχη η ζητησει αυτον αγαθον26και υποµενει και ησυχασει εισ το σωτηριον 
κυριου27αγαθον ανδρι οταν αρη ζυγον εν νεοτητι αυτου28καθησεται κατα µονασ και σιωπησεται οτι ηρεν εφ′ 
εαυτω30δωσει τω παιοντι αυτον σιαγονα χορτασθησεται ονειδισµων31οτι ουκ εισ τον αιωνα απωσεται 
κυριοσ32οτι ο ταπεινωσασ οικτιρησει κατα το πληθοσ του ελεουσ αυτου33οτι ουκ απεκριθη απο καρδιασ 
αυτου και εταπεινωσεν υιουσ ανδροσ34του ταπεινωσαι υπο τουσ ποδασ αυτου παντασ δεσµιουσ γησ35του 
εκκλιναι κρισιν ανδροσ κατεναντι προσωπου υψιστου36καταδικασαι ανθρωπον εν τω κρινεσθαι αυτον κυριοσ 
ουκ ειπεν37τισ ουτωσ ειπεν και εγενηθη κυριοσ ουκ ενετειλατο38εκ στοµατοσ υψιστου ουκ εξελευσεται τα 
κακα και το αγαθον39τι γογγυσει ανθρωποσ ζων ανηρ περι τησ αµαρτιασ αυτου40εξηρευνηθη η οδοσ ηµων και 
ητασθη και επιστρεψωµεν εωσ κυριου41αναλαβωµεν καρδιασ ηµων επι χειρων προσ υψηλον εν 
ουρανω42ηµαρτησαµεν ησεβησαµεν και ουχ ιλασθησ43επεσκεπασασ εν θυµω και απεδιωξασ ηµασ 
απεκτεινασ ουκ εφεισω44επεσκεπασασ νεφελην σεαυτω εινεκεν προσευχησ45καµµυσαι µε και απωσθηναι 
εθηκασ ηµασ εν µεσω των λαων46διηνοιξαν εφ′ ηµασ το στοµα αυτων παντεσ οι εχθροι ηµων47φοβοσ και 
θυµοσ εγενηθη ηµιν επαρσισ και συντριβη48αφεσεισ υδατων καταξει ο οφθαλµοσ µου επι το συντριµµα τησ 
θυγατροσ του λαου µου49ο οφθαλµοσ µου κατεποθη και ου σιγησοµαι του µη ειναι εκνηψιν50εωσ ου διακυψη 
και ιδη κυριοσ εξ ουρανου51ο οφθαλµοσ µου επιφυλλιει επι την ψυχην µου παρα πασασ θυγατερασ 
πολεωσ52θηρευοντεσ εθηρευσαν µε ωσ στρουθιον οι εχθροι µου δωρεαν53εθανατωσαν εν λακκω ζωην µου και 
επεθηκαν λιθον επ′ εµοι54υπερεχυθη υδωρ επι κεφαλην µου ειπα απωσµαι55επεκαλεσαµην το ονοµα σου κυριε 
εκ λακκου κατωτατου56φωνην µου ηκουσασ µη κρυψησ τα ωτα σου εισ την δεησιν µου57εισ την βοηθειαν µου 
ηγγισασ εν η σε ηµερα επεκαλεσαµην ειπασ µοι µη φοβου58εδικασασ κυριε τασ δικασ τησ ψυχησ µου 
ελυτρωσω την ζωην µου59ειδεσ κυριε τασ ταραχασ µου εκρινασ την κρισιν µου60ειδεσ πασαν την εκδικησιν 
αυτων εισ παντασ διαλογισµουσ αυτων εν εµοι61ηκουσασ τον ονειδισµον αυτων παντασ τουσ διαλογισµουσ 
αυτων κατ′ εµου62χειλη επανιστανοµενων µοι και µελετασ αυτων κατ′ εµου ολην την ηµεραν63καθεδραν 
αυτων και αναστασιν αυτων επιβλεψον επι τουσ οφθαλµουσ αυτων64αποδωσεισ αυτοισ ανταποδοµα κυριε 
κατα τα εργα των χειρων αυτων65αποδωσεισ αυτοισ υπερασπισµον καρδιασ µοχθον σου αυτοισ66καταδιωξεισ 
εν οργη και εξαναλωσεισ αυτουσ υποκατω του ουρανου κυριε 

Chapter 4
1πωσ αµαυρωθησεται χρυσιον αλλοιωθησεται το αργυριον το αγαθον εξεχυθησαν λιθοι αγιοι επ′ αρχησ 
πασων εξοδων2υιοι σιων οι τιµιοι οι επηρµενοι εν χρυσιω πωσ ελογισθησαν εισ αγγεια οστρακινα εργα χειρων 
κεραµεωσ3και γε δρακοντεσ εξεδυσαν µαστουσ εθηλασαν σκυµνοι αυτων θυγατερεσ λαου µου εισ ανιατον 
ωσ στρουθιον εν ερηµω4εκολληθη η γλωσσα θηλαζοντοσ προσ τον φαρυγγα αυτου εν διψει νηπια ητησαν 
αρτον ο διακλων ουκ εστιν αυτοισ5οι εσθοντεσ τασ τρυφασ ηφανισθησαν εν ταισ εξοδοισ οι τιθηνουµενοι επι 
κοκκων περιεβαλοντο κοπριασ6και εµεγαλυνθη ανοµια θυγατροσ λαου µου υπερ ανοµιασ σοδοµων τησ 
κατεστραµµενησ ωσπερ σπουδη και ουκ επονεσαν εν αυτη χειρασ7εκαθαριωθησαν ναζιραιοι αυτησ υπερ 
χιονα ελαµψαν υπερ γαλα επυρρωθησαν υπερ λιθουσ σαπφειρου το αποσπασµα αυτων8εσκοτασεν υπερ 
ασβολην το ειδοσ αυτων ουκ επεγνωσθησαν εν ταισ εξοδοισ επαγη δερµα αυτων επι τα οστεα αυτων 
εξηρανθησαν εγενηθησαν ωσπερ ξυλον9καλοι ησαν οι τραυµατιαι ροµφαιασ η οι τραυµατιαι λιµου 
επορευθησαν εκκεκεντηµενοι απο γενηµατων αγρων10χειρεσ γυναικων οικτιρµονων ηψησαν τα παιδια αυτων 
εγενηθησαν εισ βρωσιν αυταισ εν τω συντριµµατι τησ θυγατροσ λαου µου11συνετελεσεν κυριοσ θυµον αυτου 
εξεχεεν θυµον οργησ αυτου και ανηψεν πυρ εν σιων και κατεφαγεν τα θεµελια αυτησ12ουκ επιστευσαν 
βασιλεισ γησ παντεσ οι κατοικουντεσ την οικουµενην οτι εισελευσεται εχθροσ και εκθλιβων δια των πυλων 
ιερουσαληµ13εξ αµαρτιων προφητων αυτησ αδικιων ιερεων αυτησ των εκχεοντων αιµα δικαιον εν µεσω 
αυτησ14εσαλευθησαν εγρηγοροι αυτησ εν ταισ εξοδοισ εµολυνθησαν εν αιµατι εν τω µη δυνασθαι αυτουσ 
ηψαντο ενδυµατων αυτων15αποστητε ακαθαρτων καλεσατε αυτουσ αποστητε αποστητε µη απτεσθε οτι 
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ανηφθησαν και γε εσαλευθησαν ειπατε εν τοισ εθνεσιν ου µη προσθωσιν του παροικειν16προσωπον κυριου 
µερισ αυτων ου προσθησει επιβλεψαι αυτοισ προσωπον ιερεων ουκ ελαβον πρεσβυτασ ουκ ηλεησαν17ετι 
οντων ηµων εξελιπον οι οφθαλµοι ηµων εισ την βοηθειαν ηµων µαταια αποσκοπευοντων ηµων 
απεσκοπευσαµεν εισ εθνοσ ου σωζον18εθηρευσαµεν µικρουσ ηµων του µη πορευεσθαι εν ταισ πλατειαισ 
ηµων ηγγικεν ο καιροσ ηµων επληρωθησαν αι ηµεραι ηµων παρεστιν ο καιροσ ηµων19κουφοι εγενοντο οι 
διωκοντεσ ηµασ υπερ αετουσ ουρανου επι των ορεων εξηφθησαν εν ερηµω ενηδρευσαν ηµασ20πνευµα 
προσωπου ηµων χριστοσ κυριου συνεληµφθη εν ταισ διαφθοραισ αυτων ου ειπαµεν εν τη σκια αυτου 
ζησοµεθα εν τοισ εθνεσιν21χαιρε και ευφραινου θυγατερ ιδουµαιασ η κατοικουσα επι γησ και γε επι σε 
διελευσεται το ποτηριον κυριου και µεθυσθηση και αποχεεισ22εξελιπεν η ανοµια σου θυγατερ σιων ου 
προσθησει ετι αποικισαι σε επεσκεψατο ανοµιασ σου θυγατερ εδωµ απεκαλυψεν επι τα ασεβηµατα σου 

Chapter 5
1µνησθητι κυριε ο τι εγενηθη ηµιν επιβλεψον και ιδε τον ονειδισµον ηµων2κληρονοµια ηµων µετεστραφη 
αλλοτριοισ οι οικοι ηµων ξενοισ3ορφανοι εγενηθηµεν ουχ υπαρχει πατηρ µητερεσ ηµων ωσ αι χηραι4εξ 
ηµερων ηµων ξυλα ηµων εν αλλαγµατι ηλθεν5επι τον τραχηλον ηµων εδιωχθηµεν εκοπιασαµεν ουκ 
ανεπαυθηµεν6αιγυπτοσ εδωκεν χειρα ασσουρ εισ πλησµονην αυτων7οι πατερεσ ηµων ηµαρτον ουχ 
υπαρχουσιν ηµεισ τα ανοµηµατα αυτων υπεσχοµεν8δουλοι εκυριευσαν ηµων λυτρουµενοσ ουκ εστιν εκ τησ 
χειροσ αυτων9εν ταισ ψυχαισ ηµων εισοισοµεν αρτον ηµων απο προσωπου ροµφαιασ τησ ερηµου10το δερµα 
ηµων ωσ κλιβανοσ επελειωθη συνεσπασθησαν απο προσωπου καταιγιδων λιµου11γυναικασ εν σιων 
εταπεινωσαν παρθενουσ εν πολεσιν ιουδα12αρχοντεσ εν χερσιν αυτων εκρεµασθησαν πρεσβυτεροι ουκ 
εδοξασθησαν13εκλεκτοι κλαυθµον ανελαβον και νεανισκοι εν ξυλω ησθενησαν14και πρεσβυται απο πυλησ 
κατεπαυσαν εκλεκτοι εκ ψαλµων αυτων κατεπαυσαν15κατελυσεν χαρα καρδιασ ηµων εστραφη εισ πενθοσ ο 
χοροσ ηµων16επεσεν ο στεφανοσ τησ κεφαλησ ηµων ουαι δη ηµιν οτι ηµαρτοµεν17περι τουτου εγενηθη 
οδυνηρα η καρδια ηµων περι τουτου εσκοτασαν οι οφθαλµοι ηµων18επ′ οροσ σιων οτι ηφανισθη αλωπεκεσ 
διηλθον εν αυτη19συ δε κυριε εισ τον αιωνα κατοικησεισ ο θρονοσ σου εισ γενεαν και γενεαν20ινα τι εισ 
νεικοσ επιληση ηµων καταλειψεισ ηµασ εισ µακροτητα ηµερων21επιστρεψον ηµασ κυριε προσ σε και 
επιστραφησοµεθα και ανακαινισον ηµερασ ηµων καθωσ εµπροσθεν22οτι απωθουµενοσ απωσω ηµασ 
ωργισθησ εφ′ ηµασ εωσ σφοδρα . 
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Ezekiel

Chapter 1
1και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ 
αιχµαλωσιασ επι του ποταµου του χοβαρ και ηνοιχθησαν οι ουρανοι και ειδον ορασεισ θεου2πεµπτη του 
µηνοσ τουτο το ετοσ το πεµπτον τησ αιχµαλωσιασ του βασιλεωσ ιωακιµ3και εγενετο λογοσ κυριου προσ 
ιεζεκιηλ υιον βουζι τον ιερεα εν γη χαλδαιων επι του ποταµου του χοβαρ και εγενετο επ′ εµε χειρ κυριου4και 
ειδον και ιδου πνευµα εξαιρον ηρχετο απο βορρα και νεφελη µεγαλη εν αυτω και φεγγοσ κυκλω αυτου και πυρ 
εξαστραπτον και εν τω µεσω αυτου ωσ ορασισ ηλεκτρου εν µεσω του πυροσ και φεγγοσ εν αυτω5και εν τω 
µεσω ωσ οµοιωµα τεσσαρων ζωων και αυτη η ορασισ αυτων οµοιωµα ανθρωπου επ′ αυτοισ6και τεσσαρα 
προσωπα τω ενι και τεσσαρεσ πτερυγεσ τω ενι7και τα σκελη αυτων ορθα και πτερωτοι οι ποδεσ αυτων και 
σπινθηρεσ ωσ εξαστραπτων χαλκοσ και ελαφραι αι πτερυγεσ αυτων8και χειρ ανθρωπου υποκατωθεν των 
πτερυγων αυτων επι τα τεσσαρα µερη αυτων και τα προσωπα αυτων των τεσσαρων9ουκ επεστρεφοντο εν τω 
βαδιζειν αυτα εκαστον κατεναντι του προσωπου αυτων επορευοντο10και οµοιωσισ των προσωπων αυτων 
προσωπον ανθρωπου και προσωπον λεοντοσ εκ δεξιων τοισ τεσσαρσιν και προσωπον µοσχου εξ αριστερων 
τοισ τεσσαρσιν και προσωπον αετου τοισ τεσσαρσιν11και αι πτερυγεσ αυτων εκτεταµεναι ανωθεν τοισ 
τεσσαρσιν εκατερω δυο συνεζευγµεναι προσ αλληλασ και δυο επεκαλυπτον επανω του σωµατοσ αυτων12και 
εκατερον κατα προσωπον αυτου επορευετο ου αν ην το πνευµα πορευοµενον επορευοντο και ουκ 
επεστρεφον13και εν µεσω των ζωων ορασισ ωσ ανθρακων πυροσ καιοµενων ωσ οψισ λαµπαδων 
συστρεφοµενων ανα µεσον των ζωων και φεγγοσ του πυροσ και εκ του πυροσ εξεπορευετο αστραπη15και ειδον 
και ιδου τροχοσ εισ επι τησ γησ εχοµενοσ των ζωων τοισ τεσσαρσιν16και το ειδοσ των τροχων ωσ ειδοσ 
θαρσισ και οµοιωµα εν τοισ τεσσαρσιν και το εργον αυτων ην καθωσ αν ειη τροχοσ εν τροχω17επι τα τεσσαρα 
µερη αυτων επορευοντο ουκ επεστρεφον εν τω πορευεσθαι αυτα18ουδ′ οι νωτοι αυτων και υψοσ ην αυτοισ και 
ειδον αυτα και οι νωτοι αυτων πληρεισ οφθαλµων κυκλοθεν τοισ τεσσαρσιν19και εν τω πορευεσθαι τα ζωα 
επορευοντο οι τροχοι εχοµενοι αυτων και εν τω εξαιρειν τα ζωα απο τησ γησ εξηροντο οι τροχοι20ου αν ην η 
νεφελη εκει το πνευµα του πορευεσθαι επορευοντο τα ζωα και οι τροχοι και εξηροντο συν αυτοισ διοτι 
πνευµα ζωησ ην εν τοισ τροχοισ21εν τω πορευεσθαι αυτα επορευοντο και εν τω εσταναι αυτα ειστηκεισαν και 
εν τω εξαιρειν αυτα απο τησ γησ εξηροντο συν αυτοισ οτι πνευµα ζωησ ην εν τοισ τροχοισ22και οµοιωµα 
υπερ κεφαλησ αυτοισ των ζωων ωσει στερεωµα ωσ ορασισ κρυσταλλου εκτεταµενον επι των πτερυγων αυτων 
επανωθεν23και υποκατω του στερεωµατοσ αι πτερυγεσ αυτων εκτεταµεναι πτερυσσοµεναι ετερα τη ετερα 
εκαστω δυο συνεζευγµεναι επικαλυπτουσαι τα σωµατα αυτων24και ηκουον την φωνην των πτερυγων αυτων εν 
τω πορευεσθαι αυτα ωσ φωνην υδατοσ πολλου και εν τω εσταναι αυτα κατεπαυον αι πτερυγεσ αυτων25και 
ιδου φωνη υπερανωθεν του στερεωµατοσ του οντοσ υπερ κεφαλησ αυτων26ωσ ορασισ λιθου σαπφειρου 
οµοιωµα θρονου επ′ αυτου και επι του οµοιωµατοσ του θρονου οµοιωµα ωσ ειδοσ ανθρωπου ανωθεν27και 
ειδον ωσ οψιν ηλεκτρου απο ορασεωσ οσφυοσ και επανω και απο ορασεωσ οσφυοσ και εωσ κατω ειδον ωσ 
ορασιν πυροσ και το φεγγοσ αυτου κυκλω28ωσ ορασισ τοξου οταν η εν τη νεφελη εν ηµερα υετου ουτωσ η 
στασισ του φεγγουσ κυκλοθεν αυτη η ορασισ οµοιωµατοσ δοξησ κυριου και ειδον και πιπτω επι προσωπον 
µου και ηκουσα φωνην λαλουντοσ 

Chapter 2
1και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου στηθι επι τουσ ποδασ σου και λαλησω προσ σε2και ηλθεν επ′ εµε πνευµα και 
ανελαβεν µε και εξηρεν µε και εστησεν µε επι τουσ ποδασ µου και ηκουον αυτου λαλουντοσ προσ µε3και 
ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου εξαποστελλω εγω σε προσ τον οικον του ισραηλ τουσ παραπικραινοντασ µε 
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οιτινεσ παρεπικραναν µε αυτοι και οι πατερεσ αυτων εωσ τησ σηµερον ηµερασ4και ερεισ προσ αυτουσ ταδε 
λεγει κυριοσ5εαν αρα ακουσωσιν η πτοηθωσιν διοτι οικοσ παραπικραινων εστιν και γνωσονται οτι προφητησ 
ει συ εν µεσω αυτων6και συ υιε ανθρωπου µη φοβηθησ αυτουσ µηδε εκστησ απο προσωπου αυτων διοτι 
παροιστρησουσι και επισυστησονται επι σε κυκλω και εν µεσω σκορπιων συ κατοικεισ τουσ λογουσ αυτων 
µη φοβηθησ και απο προσωπου αυτων µη εκστησ διοτι οικοσ παραπικραινων εστιν7και λαλησεισ τουσ 
λογουσ µου προσ αυτουσ εαν αρα ακουσωσιν η πτοηθωσιν διοτι οικοσ παραπικραινων εστιν8και συ υιε 
ανθρωπου ακουε του λαλουντοσ προσ σε µη γινου παραπικραινων καθωσ ο οικοσ ο παραπικραινων χανε το 
στοµα σου και φαγε α εγω διδωµι σοι9και ειδον και ιδου χειρ εκτεταµενη προσ µε και εν αυτη κεφαλισ 
βιβλιου10και ανειλησεν αυτην ενωπιον εµου και εν αυτη γεγραµµενα ην τα οπισθεν και τα εµπροσθεν και 
εγεγραπτο εισ αυτην θρηνοσ και µελοσ και ουαι 

Chapter 3
1και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου καταφαγε την κεφαλιδα ταυτην και πορευθητι και λαλησον τοισ υιοισ 
ισραηλ2και διηνοιξα το στοµα µου και εψωµισεν µε την κεφαλιδα3και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου το στοµα 
σου φαγεται και η κοιλια σου πλησθησεται τησ κεφαλιδοσ ταυτησ τησ δεδοµενησ εισ σε και εφαγον αυτην και 
εγενετο εν τω στοµατι µου ωσ µελι γλυκαζον4και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου βαδιζε εισελθε προσ τον οικον 
του ισραηλ και λαλησον τουσ λογουσ µου προσ αυτουσ5διοτι ου προσ λαον βαθυχειλον και βαρυγλωσσον συ 
εξαποστελλη προσ τον οικον του ισραηλ6ουδε προσ λαουσ πολλουσ αλλοφωνουσ η αλλογλωσσουσ ουδε 
στιβαρουσ τη γλωσση οντασ ων ουκ ακουση τουσ λογουσ αυτων και ει προσ τοιουτουσ εξαπεστειλα σε ουτοι 
αν εισηκουσαν σου7ο δε οικοσ του ισραηλ ου µη θελησωσιν εισακουσαι σου διοτι ου βουλονται εισακουειν 
µου οτι πασ ο οικοσ ισραηλ φιλονεικοι εισιν και σκληροκαρδιοι8και ιδου δεδωκα το προσωπον σου δυνατον 
κατεναντι των προσωπων αυτων και το νεικοσ σου κατισχυσω κατεναντι του νεικουσ αυτων9και εσται δια 
παντοσ κραταιοτερον πετρασ µη φοβηθησ απ′ αυτων µηδε πτοηθησ απο προσωπου αυτων διοτι οικοσ 
παραπικραινων εστιν10και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου παντασ τουσ λογουσ ουσ λελαληκα µετα σου λαβε εισ 
την καρδιαν σου και τοισ ωσιν σου ακουε11και βαδιζε εισελθε εισ την αιχµαλωσιαν προσ τουσ υιουσ του 
λαου σου και λαλησεισ προσ αυτουσ και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ εαν αρα ακουσωσιν εαν αρα 
ενδωσιν12και ανελαβεν µε πνευµα και ηκουσα κατοπισθεν µου φωνην σεισµου µεγαλου ευλογηµενη η δοξα 
κυριου εκ του τοπου αυτου13και ειδον φωνην πτερυγων των ζωων πτερυσσοµενων ετερα προσ την ετεραν και 
φωνη των τροχων εχοµενη αυτων και φωνη του σεισµου14και το πνευµα εξηρεν µε και ανελαβεν µε και 
επορευθην εν ορµη του πνευµατοσ µου και χειρ κυριου εγενετο επ′ εµε κραταια15και εισηλθον εισ την 
αιχµαλωσιαν µετεωροσ και περιηλθον τουσ κατοικουντασ επι του ποταµου του χοβαρ τουσ οντασ εκει και 
εκαθισα εκει επτα ηµερασ αναστρεφοµενοσ εν µεσω αυτων16και εγενετο µετα τασ επτα ηµερασ λογοσ κυριου 
προσ µε λεγων17υιε ανθρωπου σκοπον δεδωκα σε τω οικω ισραηλ και ακουση εκ στοµατοσ µου λογον και 
διαπειληση αυτοισ παρ′ εµου18εν τω λεγειν µε τω ανοµω θανατω θανατωθηση και ου διεστειλω αυτω ουδε 
ελαλησασ του διαστειλασθαι τω ανοµω αποστρεψαι απο των οδων αυτου του ζησαι αυτον ο ανοµοσ εκεινοσ 
τη αδικια αυτου αποθανειται και το αιµα αυτου εκ χειροσ σου εκζητησω19και συ εαν διαστειλη τω ανοµω και 
µη αποστρεψη απο τησ ανοµιασ αυτου και τησ οδου αυτου ο ανοµοσ εκεινοσ εν τη αδικια αυτου αποθανειται 
και συ την ψυχην σου ρυση20και εν τω αποστρεφειν δικαιον απο των δικαιοσυνων αυτου και ποιηση 
παραπτωµα και δωσω την βασανον εισ προσωπον αυτου αυτοσ αποθανειται οτι ου διεστειλω αυτω και εν 
ταισ αµαρτιαισ αυτου αποθανειται διοτι ου µη µνησθωσιν αι δικαιοσυναι αυτου ασ εποιησεν και το αιµα 
αυτου εκ τησ χειροσ σου εκζητησω21συ δε εαν διαστειλη τω δικαιω του µη αµαρτειν και αυτοσ µη αµαρτη ο 
δικαιοσ ζωη ζησεται οτι διεστειλω αυτω και συ την σεαυτου ψυχην ρυση22και εγενετο επ′ εµε χειρ κυριου και 
ειπεν προσ µε αναστηθι και εξελθε εισ το πεδιον και εκει λαληθησεται προσ σε23και ανεστην και εξηλθον εισ 
το πεδιον και ιδου εκει δοξα κυριου ειστηκει καθωσ η ορασισ και καθωσ η δοξα ην ειδον επι του ποταµου του 
χοβαρ και πιπτω επι προσωπον µου24και ηλθεν επ′ εµε πνευµα και εστησεν µε επι ποδασ µου και ελαλησεν 
προσ µε και ειπεν µοι εισελθε και εγκλεισθητι εν µεσω του οικου σου25και συ υιε ανθρωπου ιδου δεδονται επι 
σε δεσµοι και δησουσιν σε εν αυτοισ και ου µη εξελθησ εκ µεσου αυτων26και την γλωσσαν σου συνδησω και 
αποκωφωθηση και ουκ εση αυτοισ εισ ανδρα ελεγχοντα διοτι οικοσ παραπικραινων εστιν27και εν τω λαλειν 
µε προσ σε ανοιξω το στοµα σου και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ ο ακουων ακουετω και ο απειθων 
απειθειτω διοτι οικοσ παραπικραινων εστιν 
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Chapter 4
1και συ υιε ανθρωπου λαβε σεαυτω πλινθον και θησεισ αυτην προ προσωπου σου και διαγραψεισ επ′ αυτην 
πολιν την ιερουσαληµ2και δωσεισ επ′ αυτην περιοχην και οικοδοµησεισ επ′ αυτην προµαχωνασ και 
περιβαλεισ επ′ αυτην χαρακα και δωσεισ επ′ αυτην παρεµβολασ και ταξεισ τασ βελοστασεισ κυκλω3και συ 
λαβε σεαυτω τηγανον σιδηρουν και θησεισ αυτο τοιχον σιδηρουν ανα µεσον σου και ανα µεσον τησ πολεωσ 
και ετοιµασεισ το προσωπον σου επ′ αυτην και εσται εν συγκλεισµω και συγκλεισεισ αυτην σηµειον εστιν 
τουτο τοισ υιοισ ισραηλ4και συ κοιµηθηση επι το πλευρον σου το αριστερον και θησεισ τασ αδικιασ του 
οικου ισραηλ επ′ αυτου κατα αριθµον των ηµερων πεντηκοντα και εκατον ασ κοιµηθηση επ′ αυτου και 
ληµψη τασ αδικιασ αυτων5και εγω δεδωκα σοι τασ δυο αδικιασ αυτων εισ αριθµον ηµερων ενενηκοντα και 
εκατον ηµερασ και ληµψη τασ αδικιασ του οικου ισραηλ6και συντελεσεισ ταυτα παντα και κοιµηθηση επι το 
πλευρον σου το δεξιον και ληµψη τασ αδικιασ του οικου ιουδα τεσσαρακοντα ηµερασ ηµεραν εισ ενιαυτον 
τεθεικα σοι7και εισ τον συγκλεισµον ιερουσαληµ ετοιµασεισ το προσωπον σου και τον βραχιονα σου 
στερεωσεισ και προφητευσεισ επ′ αυτην8και εγω ιδου δεδωκα επι σε δεσµουσ και µη στραφησ απο του 
πλευρου σου επι το πλευρον σου εωσ ου συντελεσθωσιν αι ηµεραι του συγκλεισµου σου9και συ λαβε σεαυτω 
πυρουσ και κριθασ και κυαµον και φακον και κεγχρον και ολυραν και εµβαλεισ αυτα εισ αγγοσ εν 
οστρακινον και ποιησεισ αυτα σαυτω εισ αρτουσ και κατ′ αριθµον των ηµερων ασ συ καθευδεισ επι του 
πλευρου σου ενενηκοντα και εκατον ηµερασ φαγεσαι αυτα10και το βρωµα σου ο φαγεσαι εν σταθµω εικοσι 
σικλουσ την ηµεραν απο καιρου εωσ καιρου φαγεσαι αυτα11και υδωρ εν µετρω πιεσαι το εκτον του ιν απο 
καιρου εωσ καιρου πιεσαι12και εγκρυφιαν κριθινον φαγεσαι αυτα εν βολβιτοισ κοπρου ανθρωπινησ 
εγκρυψεισ αυτα κατ′ οφθαλµουσ αυτων13και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ του ισραηλ ουτωσ φαγονται οι 
υιοι ισραηλ ακαθαρτα εν τοισ εθνεσιν14και ειπα µηδαµωσ κυριε θεε του ισραηλ ιδου η ψυχη µου ου 
µεµιανται εν ακαθαρσια και θνησιµαιον και θηριαλωτον ου βεβρωκα απο γενεσεωσ µου εωσ του νυν ουδε 
εισεληλυθεν εισ το στοµα µου παν κρεασ εωλον15και ειπεν προσ µε ιδου δεδωκα σοι βολβιτα βοων αντι των 
βολβιτων των ανθρωπινων και ποιησεισ τουσ αρτουσ σου επ′ αυτων16και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου ιδου 
εγω συντριβω στηριγµα αρτου εν ιερουσαληµ και φαγονται αρτον εν σταθµω και εν ενδεια και υδωρ εν µετρω 
και εν αφανισµω πιονται17οπωσ ενδεεισ γενωνται αρτου και υδατοσ και αφανισθησεται ανθρωποσ και 
αδελφοσ αυτου και τακησονται εν ταισ αδικιαισ αυτων 

Chapter 5
1και συ υιε ανθρωπου λαβε σεαυτω ροµφαιαν οξειαν υπερ ξυρον κουρεωσ κτηση αυτην σεαυτω και επαξεισ 
αυτην επι την κεφαλην σου και επι τον πωγωνα σου και ληµψη ζυγον σταθµιων και διαστησεισ αυτουσ2το 
τεταρτον εν πυρι ανακαυσεισ εν µεση τη πολει κατα την πληρωσιν των ηµερων του συγκλεισµου και ληµψη 
το τεταρτον και κατακαυσεισ αυτο εν µεσω αυτησ και το τεταρτον κατακοψεισ εν ροµφαια κυκλω αυτησ και 
το τεταρτον διασκορπισεισ τω πνευµατι και µαχαιραν εκκενωσω οπισω αυτων3και ληµψη εκειθεν ολιγουσ εν 
αριθµω και συµπεριληµψη αυτουσ τη αναβολη σου4και εκ τουτων ληµψη ετι και ριψεισ αυτουσ εισ µεσον 
του πυροσ και κατακαυσεισ αυτουσ εν πυρι εξ αυτησ εξελευσεται πυρ και ερεισ παντι οικω ισραηλ5ταδε 
λεγει κυριοσ αυτη η ιερουσαληµ εν µεσω των εθνων τεθεικα αυτην και τασ κυκλω αυτησ χωρασ6και ερεισ τα 
δικαιωµατα µου τη ανοµω εκ των εθνων και τα νοµιµα µου εκ των χωρων των κυκλω αυτησ διοτι τα 
δικαιωµατα µου απωσαντο και εν τοισ νοµιµοισ µου ουκ επορευθησαν εν αυτοισ7δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ 
ανθ′ ων η αφορµη υµων εκ των εθνων των κυκλω υµων και εν τοισ νοµιµοισ µου ουκ επορευθητε και τα 
δικαιωµατα µου ουκ εποιησατε αλλ′ ουδε κατα τα δικαιωµατα των εθνων των κυκλω υµων ου πεποιηκατε8δια 
τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επι σε και ποιησω εν µεσω σου κριµα ενωπιον των εθνων9και ποιησω εν σοι 
α ου πεποιηκα και α ου ποιησω οµοια αυτοισ ετι κατα παντα τα βδελυγµατα σου10δια τουτο πατερεσ 
φαγονται τεκνα εν µεσω σου και τεκνα φαγονται πατερασ και ποιησω εν σοι κριµατα και διασκορπιω παντασ 
τουσ καταλοιπουσ σου εισ παντα ανεµον11δια τουτο ζω εγω λεγει κυριοσ ει µη ανθ′ ων τα αγια µου εµιανασ 
εν πασιν τοισ βδελυγµασιν σου καγω απωσοµαι σε ου φεισεται µου ο οφθαλµοσ καγω ουκ ελεησω12το 
τεταρτον σου εν θανατω αναλωθησεται και το τεταρτον σου εν λιµω συντελεσθησεται εν µεσω σου και το 
τεταρτον σου εισ παντα ανεµον σκορπιω αυτουσ και το τεταρτον σου εν ροµφαια πεσουνται κυκλω σου και 
µαχαιραν εκκενωσω οπισω αυτων13και συντελεσθησεται ο θυµοσ µου και η οργη µου επ′ αυτουσ και 
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επιγνωση διοτι εγω κυριοσ λελαληκα εν ζηλω µου εν τω συντελεσαι µε την οργην µου επ′ αυτουσ14και 
θησοµαι σε εισ ερηµον και τασ θυγατερασ σου κυκλω σου ενωπιον παντοσ διοδευοντοσ15και εση στενακτη 
και δηλαι+στη εν τοισ εθνεσιν τοισ κυκλω σου εν τω ποιησαι µε εν σοι κριµατα εν εκδικησει θυµου µου εγω 
κυριοσ λελαληκα16εν τω εξαποστειλαι µε τασ βολιδασ µου του λιµου επ′ αυτουσ και εσονται εισ εκλειψιν και 
συντριψω στηριγµα αρτου σου17και εξαποστελω επι σε λιµον και θηρια πονηρα και τιµωρησοµαι σε και 
θανατοσ και αιµα διελευσονται επι σε και ροµφαιαν επαξω επι σε κυκλοθεν εγω κυριοσ λελαληκα 

Chapter 6
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι τα ορη ισραηλ και 
προφητευσον επ′ αυτα3και ερεισ τα ορη ισραηλ ακουσατε λογον κυριου ταδε λεγει κυριοσ τοισ ορεσιν και 
τοισ βουνοισ και ταισ φαραγξιν και ταισ ναπαισ ιδου εγω επαγω εφ′ υµασ ροµφαιαν και εξολεθρευθησεται τα 
υψηλα υµων4και συντριβησονται τα θυσιαστηρια υµων και τα τεµενη υµων και καταβαλω τραυµατιασ υµων 
ενωπιον των ειδωλων υµων5και διασκορπιω τα οστα υµων κυκλω των θυσιαστηριων υµων6εν παση τη 
κατοικια υµων αι πολεισ εξερηµωθησονται και τα υψηλα αφανισθησεται οπωσ εξολεθρευθη τα θυσιαστηρια 
υµων και συντριβησονται τα ειδωλα υµων και εξαρθησεται τα τεµενη υµων7και πεσουνται τραυµατιαι εν 
µεσω υµων και επιγνωσεσθε οτι εγω κυριοσ8εν τω γενεσθαι εξ υµων ανασωζοµενουσ εκ ροµφαιασ εν τοισ 
εθνεσιν και εν τω διασκορπισµω υµων εν ταισ χωραισ9και µνησθησονται µου οι ανασωζοµενοι εξ υµων εν 
τοισ εθνεσιν ου ηχµαλωτευθησαν εκει οµωµοκα τη καρδια αυτων τη εκπορνευουση απ′ εµου και τοισ 
οφθαλµοισ αυτων τοισ πορνευουσιν οπισω των επιτηδευµατων αυτων και κοψονται προσωπα αυτων εν πασι 
τοισ βδελυγµασιν αυτων10και επιγνωσονται διοτι εγω κυριοσ λελαληκα11ταδε λεγει κυριοσ κροτησον τη χειρι 
και ψοφησον τω ποδι και ειπον ευγε ευγε επι πασιν τοισ βδελυγµασιν οικου ισραηλ εν ροµφαια και εν θανατω 
και εν λιµω πεσουνται12ο εγγυσ εν ροµφαια πεσειται ο δε µακραν εν θανατω τελευτησει και ο περιεχοµενοσ εν 
λιµω συντελεσθησεται και συντελεσω την οργην µου επ′ αυτουσ13και γνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ εν τω ειναι 
τουσ τραυµατιασ υµων εν µεσω των ειδωλων υµων κυκλω των θυσιαστηριων υµων επι παντα βουνον υψηλον 
και υποκατω δενδρου συσκιου ου εδωκαν εκει οσµην ευωδιασ πασι τοισ ειδωλοισ αυτων14και εκτενω την 
χειρα µου επ′ αυτουσ και θησοµαι την γην εισ αφανισµον και εισ ολεθρον απο τησ ερηµου δεβλαθα εκ πασησ 
τησ κατοικιασ και επιγνωσεσθε οτι εγω κυριοσ 

Chapter 7
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2και συ υιε ανθρωπου ειπον ταδε λεγει κυριοσ τη γη του ισραηλ 
περασ ηκει το περασ ηκει επι τασ τεσσαρασ πτερυγασ τησ γησ3ηκει το περασ4επι σε τον κατοικουντα την γην 
ηκει ο καιροσ ηγγικεν η ηµερα ου µετα θορυβων ουδε µετα ωδινων5νυν εγγυθεν εκχεω την οργην µου επι σε 
και συντελεσω τον θυµον µου εν σοι και κρινω σε εν ταισ οδοισ σου και δωσω επι σε παντα τα βδελυγµατα 
σου6ου φεισεται ο οφθαλµοσ µου ουδε µη ελεησω διοτι τασ οδουσ σου επι σε δωσω και τα βδελυγµατα σου εν 
µεσω σου εσονται και επιγνωση διοτι εγω ειµι κυριοσ ο τυπτων7νυν το περασ προσ σε και αποστελω εγω επι σε 
και εκδικησω σε εν ταισ οδοισ σου και δωσω επι σε παντα τα βδελυγµατα σου8ου φεισεται ο οφθαλµοσ µου επι 
σε ουδε µη ελεησω διοτι την οδον σου επι σε δωσω και τα βδελυγµατα σου εν µεσω σου εσται και επιγνωση 
διοτι εγω κυριοσ9διοτι ταδε λεγει κυριοσ10ιδου το περασ ηκει ιδου ηµερα κυριου ει και η ραβδοσ ηνθηκεν η 
υβρισ εξανεστηκεν11και συντριψει στηριγµα ανοµου και ου µετα θορυβου ουδε µετα σπουδησ12ηκει ο καιροσ 
ιδου η ηµερα ο κτωµενοσ µη χαιρετω και ο πωλων µη θρηνειτω13διοτι ο κτωµενοσ προσ τον πωλουντα ουκετι 
µη επιστρεψη και ανθρωποσ εν οφθαλµω ζωησ αυτου ου κρατησει14σαλπισατε εν σαλπιγγι και κρινατε τα 
συµπαντα15ο πολεµοσ εν ροµφαια εξωθεν και ο λιµοσ και ο θανατοσ εσωθεν ο εν τω πεδιω εν ροµφαια 
τελευτησει τουσ δε εν τη πολει λιµοσ και θανατοσ συντελεσει16και ανασωθησονται οι ανασωζοµενοι εξ 
αυτων και εσονται επι των ορεων παντασ αποκτενω εκαστον εν ταισ αδικιαισ αυτου17πασαι χειρεσ 
εκλυθησονται και παντεσ µηροι µολυνθησονται υγρασια18και περιζωσονται σακκουσ και καλυψει αυτουσ 
θαµβοσ και επι παν προσωπον αισχυνη επ′ αυτουσ και επι πασαν κεφαλην φαλακρωµα19το αργυριον αυτων 
ριφησεται εν ταισ πλατειαισ και το χρυσιον αυτων υπεροφθησεται αι ψυχαι αυτων ου µη εµπλησθωσιν και αι 
κοιλιαι αυτων ου µη πληρωθωσιν διοτι βασανοσ των αδικιων αυτων εγενετο20εκλεκτα κοσµου εισ 
υπερηφανιαν εθεντο αυτα και εικονασ των βδελυγµατων αυτων εποιησαν εξ αυτων ενεκεν τουτου δεδωκα 
αυτα αυτοισ εισ ακαθαρσιαν21και παραδωσω αυτα εισ χειρασ αλλοτριων του διαρπασαι αυτα και τοισ 
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λοιµοισ τησ γησ εισ σκυλα και βεβηλωσουσιν αυτα22και αποστρεψω το προσωπον µου απ′ αυτων και 
µιανουσιν την επισκοπην µου και εισελευσονται εισ αυτα αφυλακτωσ και βεβηλωσουσιν αυτα23και 
ποιησουσι φυρµον διοτι η γη πληρησ λαων και η πολισ πληρησ ανοµιασ24και αποστρεψω το φρυαγµα τησ 
ισχυοσ αυτων και µιανθησεται τα αγια αυτων25εξιλασµοσ ηξει και ζητησει ειρηνην και ουκ εσται26ουαι επι 
ουαι εσται και αγγελια επ′ αγγελιαν εσται και ζητηθησεται ορασισ εκ προφητου και νοµοσ απολειται εξ 
ιερεωσ και βουλη εκ πρεσβυτερων27αρχων ενδυσεται αφανισµον και αι χειρεσ του λαου τησ γησ 
παραλυθησονται κατα τασ οδουσ αυτων ποιησω αυτοισ και εν τοισ κριµασιν αυτων εκδικησω αυτουσ και 
γνωσονται οτι εγω κυριοσ 

Chapter 8
1και εγενετο εν τω εκτω ετει εν τω πεµπτω µηνι πεµπτη του µηνοσ εγω εκαθηµην εν τω οικω και οι πρεσβυτεροι 
ιουδα εκαθηντο ενωπιον µου και εγενετο επ′ εµε χειρ κυριου2και ειδον και ιδου οµοιωµα ανδροσ απο τησ 
οσφυοσ αυτου και εωσ κατω πυρ και απο τησ οσφυοσ αυτου υπερανω ωσ ορασισ ηλεκτρου3και εξετεινεν 
οµοιωµα χειροσ και ανελαβεν µε τησ κορυφησ µου και ανελαβεν µε πνευµα ανα µεσον τησ γησ και ανα µεσον 
του ουρανου και ηγαγεν µε εισ ιερουσαληµ εν ορασει θεου επι τα προθυρα τησ πυλησ τησ εσωτερασ τησ 
βλεπουσησ προσ βορραν ου ην η στηλη του κτωµενου4και ιδου εκει ην δοξα κυριου θεου ισραηλ κατα την 
ορασιν ην ειδον εν τω πεδιω5και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου αναβλεψον τοισ οφθαλµοισ σου προσ βορραν 
και ανεβλεψα τοισ οφθαλµοισ µου προσ βορραν και ιδου απο βορρα επι την πυλην την προσ ανατολασ6και 
ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου εωρακασ τι ουτοι ποιουσιν ανοµιασ µεγαλασ ποιουσιν ωδε του απεχεσθαι απο 
των αγιων µου και ετι οψει ανοµιασ µειζονασ7και εισηγαγεν µε επι τα προθυρα τησ αυλησ8και ειπεν προσ µε 
υιε ανθρωπου ορυξον και ωρυξα και ιδου θυρα µια9και ειπεν προσ µε εισελθε και ιδε τασ ανοµιασ ασ ουτοι 
ποιουσιν ωδε10και εισηλθον και ειδον και ιδου µαταια βδελυγµατα και παντα τα ειδωλα οικου ισραηλ 
διαγεγραµµενα επ′ αυτου κυκλω11και εβδοµηκοντα ανδρεσ εκ των πρεσβυτερων οικου ισραηλ και ιεζονιασ ο 
του σαφαν εν µεσω αυτων ειστηκει προ προσωπου αυτων και εκαστοσ θυµιατηριον αυτου ειχεν εν τη χειρι 
και η ατµισ του θυµιαµατοσ ανεβαινεν12και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου εωρακασ α οι πρεσβυτεροι του οικου 
ισραηλ ποιουσιν εκαστοσ αυτων εν τω κοιτωνι τω κρυπτω αυτων διοτι ειπαν ουχ ορα ο κυριοσ 
εγκαταλελοιπεν κυριοσ την γην13και ειπεν προσ µε ετι οψει ανοµιασ µειζονασ ασ ουτοι ποιουσιν14και 
εισηγαγεν µε επι τα προθυρα τησ πυλησ οικου κυριου τησ βλεπουσησ προσ βορραν και ιδου εκει γυναικεσ 
καθηµεναι θρηνουσαι τον θαµµουζ15και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου εωρακασ και ετι οψει επιτηδευµατα 
µειζονα τουτων16και εισηγαγεν µε εισ την αυλην οικου κυριου την εσωτεραν και ιδου επι των προθυρων του 
ναου κυριου ανα µεσον των αιλαµ και ανα µεσον του θυσιαστηριου ωσ εικοσι ανδρεσ τα οπισθια αυτων 
προσ τον ναον του κυριου και τα προσωπα αυτων απεναντι και ουτοι προσκυνουσιν τω ηλιω17και ειπεν προσ 
µε εωρακασ υιε ανθρωπου µη µικρα τω οικω ιουδα του ποιειν τασ ανοµιασ ασ πεποιηκασιν ωδε διοτι επλησαν 
την γην ανοµιασ και ιδου αυτοι ωσ µυκτηριζοντεσ18και εγω ποιησω αυτοισ µετα θυµου ου φεισεται ο 
οφθαλµοσ µου ουδε µη ελεησω 

Chapter 9
1και ανεκραγεν εισ τα ωτα µου φωνη µεγαλη λεγων ηγγικεν η εκδικησισ τησ πολεωσ και εκαστοσ ειχεν τα 
σκευη τησ εξολεθρευσεωσ εν χειρι αυτου2και ιδου εξ ανδρεσ ηρχοντο απο τησ οδου τησ πυλησ τησ υψηλησ 
τησ βλεπουσησ προσ βορραν και εκαστου πελυξ εν τη χειρι αυτου και εισ ανηρ εν µεσω αυτων ενδεδυκωσ 
ποδηρη και ζωνη σαπφειρου επι τησ οσφυοσ αυτου και εισηλθοσαν και εστησαν εχοµενοι του θυσιαστηριου 
του χαλκου3και δοξα θεου του ισραηλ ανεβη απο των χερουβιν η ουσα επ′ αυτων εισ το αιθριον του οικου 
και εκαλεσεν τον ανδρα τον ενδεδυκοτα τον ποδηρη οσ ειχεν επι τησ οσφυοσ αυτου την ζωνην4και ειπεν προσ 
αυτον διελθε µεσην την ιερουσαληµ και δοσ το σηµειον επι τα µετωπα των ανδρων των καταστεναζοντων και 
των κατωδυνωµενων επι πασαισ ταισ ανοµιαισ ταισ γινοµεναισ εν µεσω αυτησ5και τουτοισ ειπεν ακουοντοσ 
µου πορευεσθε οπισω αυτου εισ την πολιν και κοπτετε και µη φειδεσθε τοισ οφθαλµοισ υµων και µη 
ελεησητε6πρεσβυτερον και νεανισκον και παρθενον και νηπια και γυναικασ αποκτεινατε εισ εξαλειψιν επι δε 
παντασ εφ′ ουσ εστιν το σηµειον µη εγγισητε και απο των αγιων µου αρξασθε και ηρξαντο απο των ανδρων 
των πρεσβυτερων οι ησαν εσω εν τω οικω7και ειπεν προσ αυτουσ µιανατε τον οικον και πλησατε τασ οδουσ 
νεκρων εκπορευοµενοι και κοπτετε8και εγενετο εν τω κοπτειν αυτουσ και πιπτω επι προσωπον µου και 
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ανεβοησα και ειπα οιµµοι κυριε εξαλειφεισ συ τουσ καταλοιπουσ του ισραηλ εν τω εκχεαι σε τον θυµον σου 
επι ιερουσαληµ9και ειπεν προσ µε αδικια του οικου ισραηλ και ιουδα µεµεγαλυνται σφοδρα σφοδρα οτι 
επλησθη η γη λαων πολλων και η πολισ επλησθη αδικιασ και ακαθαρσιασ οτι ειπαν εγκαταλελοιπεν κυριοσ 
την γην ουκ εφορα ο κυριοσ10και ου φεισεται µου ο οφθαλµοσ ουδε µη ελεησω τασ οδουσ αυτων εισ κεφαλασ 
αυτων δεδωκα11και ιδου ο ανηρ ο ενδεδυκωσ τον ποδηρη και εζωσµενοσ τη ζωνη την οσφυν αυτου και 
απεκρινατο λεγων πεποιηκα καθωσ ενετειλω µοι 

Chapter 10
1και ειδον και ιδου επανω του στερεωµατοσ του υπερ κεφαλησ των χερουβιν ωσ λιθοσ σαπφειρου οµοιωµα 
θρονου επ′ αυτων2και ειπεν προσ τον ανδρα τον ενδεδυκοτα την στολην εισελθε εισ το µεσον των τροχων των 
υποκατω των χερουβιν και πλησον τασ δρακασ σου ανθρακων πυροσ εκ µεσου των χερουβιν και 
διασκορπισον επι την πολιν και εισηλθεν ενωπιον µου3και τα χερουβιν ειστηκει εκ δεξιων του οικου εν τω 
εισπορευεσθαι τον ανδρα και η νεφελη επλησεν την αυλην την εσωτεραν4και απηρεν η δοξα κυριου απο των 
χερουβιν εισ το αιθριον του οικου και επλησεν τον οικον η νεφελη και η αυλη επλησθη του φεγγουσ τησ 
δοξησ κυριου5και φωνη των πτερυγων των χερουβιν ηκουετο εωσ τησ αυλησ τησ εξωτερασ ωσ φωνη θεου 
σαδδαι λαλουντοσ6και εγενετο εν τω εντελλεσθαι αυτον τω ανδρι τω ενδεδυκοτι την στολην την αγιαν λεγων 
λαβε πυρ εκ µεσου των τροχων εκ µεσου των χερουβιν και εισηλθεν και εστη εχοµενοσ των τροχων7και 
εξετεινεν την χειρα αυτου εισ µεσον του πυροσ του οντοσ εν µεσω των χερουβιν και ελαβεν και εδωκεν εισ 
τασ χειρασ του ενδεδυκοτοσ την στολην την αγιαν και ελαβεν και εξηλθεν8και ειδον τα χερουβιν οµοιωµα 
χειρων ανθρωπων υποκατωθεν των πτερυγων αυτων9και ειδον και ιδου τροχοι τεσσαρεσ ειστηκεισαν εχοµενοι 
των χερουβιν τροχοσ εισ εχοµενοσ χερουβ ενοσ και η οψισ των τροχων ωσ οψισ λιθου ανθρακοσ10και η οψισ 
αυτων οµοιωµα εν τοισ τεσσαρσιν ον τροπον οταν η τροχοσ εν µεσω τροχου11εν τω πορευεσθαι αυτα εισ τα 
τεσσαρα µερη αυτων επορευοντο ουκ επεστρεφον εν τω πορευεσθαι αυτα οτι εισ ον αν τοπον επεβλεψεν η 
αρχη η µια επορευοντο και ουκ επεστρεφον εν τω πορευεσθαι αυτα12και οι νωτοι αυτων και αι χειρεσ αυτων 
και αι πτερυγεσ αυτων και οι τροχοι πληρεισ οφθαλµων κυκλοθεν τοισ τεσσαρσιν τροχοισ αυτων13τοισ δε 
τροχοισ τουτοισ επεκληθη γελγελ ακουοντοσ µου15και ηραν τα χερουβιν τουτο το ζωον ο ειδον επι του 
ποταµου του χοβαρ16και εν τω πορευεσθαι τα χερουβιν επορευοντο οι τροχοι και ουτοι εχοµενοι αυτων και εν 
τω εξαιρειν τα χερουβιν τασ πτερυγασ αυτων του µετεωριζεσθαι απο τησ γησ ουκ επεστρεφον οι τροχοι 
αυτων17εν τω εσταναι αυτα ειστηκεισαν και εν τω µετεωριζεσθαι αυτα εµετεωριζοντο µετ′ αυτων διοτι 
πνευµα ζωησ εν αυτοισ ην18και εξηλθεν δοξα κυριου απο του οικου και επεβη επι τα χερουβιν19και ανελαβον 
τα χερουβιν τασ πτερυγασ αυτων και εµετεωρισθησαν απο τησ γησ ενωπιον εµου εν τω εξελθειν αυτα και οι 
τροχοι εχοµενοι αυτων και εστησαν επι τα προθυρα τησ πυλησ οικου κυριου τησ απεναντι και δοξα θεου 
ισραηλ ην επ′ αυτων υπερανω20τουτο το ζωον εστιν ο ειδον υποκατω θεου ισραηλ επι του ποταµου του χοβαρ 
και εγνων οτι χερουβιν εστιν21τεσσαρα προσωπα τω ενι και οκτω πτερυγεσ τω ενι και οµοιωµα χειρων 
ανθρωπου υποκατωθεν των πτερυγων αυτων22και οµοιωσισ των προσωπων αυτων ταυτα τα προσωπα εστιν α 
ειδον υποκατω τησ δοξησ θεου ισραηλ επι του ποταµου του χοβαρ και αυτα εκαστον κατα προσωπον αυτων 
επορευοντο 

Chapter 11
1και ανελαβεν µε πνευµα και ηγαγεν µε επι την πυλην του οικου κυριου την κατεναντι την βλεπουσαν κατα 
ανατολασ και ιδου επι των προθυρων τησ πυλησ ωσ εικοσι και πεντε ανδρεσ και ειδον εν µεσω αυτων τον 
ιεζονιαν τον του εζερ και φαλτιαν τον του βαναιου τουσ αφηγουµενουσ του λαου2και ειπεν κυριοσ προσ µε 
υιε ανθρωπου ουτοι οι ανδρεσ οι λογιζοµενοι µαταια και βουλευοµενοι βουλην πονηραν εν τη πολει ταυτη3οι 
λεγοντεσ ουχι προσφατωσ ωκοδοµηνται αι οικιαι αυτη εστιν ο λεβησ ηµεισ δε τα κρεα4δια τουτο προφητευσον 
επ′ αυτουσ προφητευσον υιε ανθρωπου5και επεσεν επ′ εµε πνευµα κυριου και ειπεν προσ µε λεγε ταδε λεγει 
κυριοσ ουτωσ ειπατε οικοσ ισραηλ και τα διαβουλια του πνευµατοσ υµων εγω επισταµαι6επληθυνατε 
νεκρουσ υµων εν τη πολει ταυτη και ενεπλησατε τασ οδουσ αυτησ τραυµατιων7δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ 
τουσ νεκρουσ υµων ουσ επαταξατε εν µεσω αυτησ ουτοι εισιν τα κρεα αυτη δε ο λεβησ εστιν και υµασ εξαξω 
εκ µεσου αυτησ8ροµφαιαν φοβεισθε και ροµφαιαν επαξω εφ′ υµασ λεγει κυριοσ9και εξαξω υµασ εκ µεσου 
αυτησ και παραδωσω υµασ εισ χειρασ αλλοτριων και ποιησω εν υµιν κριµατα10εν ροµφαια πεσεισθε επι των 
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οριων του ισραηλ κρινω υµασ και επιγνωσεσθε οτι εγω κυριοσ11αυτη υµιν ουκ εσται εισ λεβητα και υµεισ ου 
µη γενησθε εν µεσω αυτησ εισ κρεα επι των οριων του ισραηλ κρινω υµασ12και επιγνωσεσθε διοτι εγω 
κυριοσ13και εγενετο εν τω προφητευειν µε και φαλτιασ ο του βαναιου απεθανεν και πιπτω επι προσωπον µου 
και ανεβοησα φωνη µεγαλη και ειπα οιµµοι οιµµοι κυριε εισ συντελειαν συ ποιεισ τουσ καταλοιπουσ του 
ισραηλ14και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων15υιε ανθρωπου οι αδελφοι σου και οι ανδρεσ τησ 
αιχµαλωσιασ σου και πασ ο οικοσ του ισραηλ συντετελεσται οισ ειπαν αυτοισ οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ 
µακραν απεχετε απο του κυριου ηµιν δεδοται η γη εισ κληρονοµιαν16δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριοσ οτι 
απωσοµαι αυτουσ εισ τα εθνη και διασκορπιω αυτουσ εισ πασαν την γην και εσοµαι αυτοισ εισ αγιασµα 
µικρον εν ταισ χωραισ ου αν εισελθωσιν εκει17δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριοσ και εισδεξοµαι αυτουσ εκ 
των εθνων και συναξω αυτουσ εκ των χωρων ου διεσπειρα αυτουσ εν αυταισ και δωσω αυτοισ την γην του 
ισραηλ18και εισελευσονται εκει και εξαρουσιν παντα τα βδελυγµατα αυτησ και πασασ τασ ανοµιασ αυτησ εξ 
αυτησ19και δωσω αυτοισ καρδιαν ετεραν και πνευµα καινον δωσω εν αυτοισ και εκσπασω την καρδιαν την 
λιθινην εκ τησ σαρκοσ αυτων και δωσω αυτοισ καρδιαν σαρκινην20οπωσ εν τοισ προσταγµασιν µου 
πορευωνται και τα δικαιωµατα µου φυλασσωνται και ποιωσιν αυτα και εσονται µοι εισ λαον και εγω εσοµαι 
αυτοισ εισ θεον21και εισ την καρδιαν των βδελυγµατων αυτων και των ανοµιων αυτων ωσ η καρδια αυτων 
επορευετο τασ οδουσ αυτων εισ κεφαλασ αυτων δεδωκα λεγει κυριοσ22και εξηραν τα χερουβιν τασ πτερυγασ 
αυτων και οι τροχοι εχοµενοι αυτων και η δοξα θεου ισραηλ επ′ αυτα υπερανω αυτων23και ανεβη η δοξα 
κυριου εκ µεσησ τησ πολεωσ και εστη επι του ορουσ ο ην απεναντι τησ πολεωσ24και ανελαβεν µε πνευµα και 
ηγαγεν µε εισ γην χαλδαιων εισ την αιχµαλωσιαν εν ορασει εν πνευµατι θεου και ανεβην απο τησ ορασεωσ 
ησ ειδον25και ελαλησα προσ την αιχµαλωσιαν παντασ τουσ λογουσ του κυριου ουσ εδειξεν µοι 

Chapter 12
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου εν µεσω των αδικιων αυτων συ κατοικεισ οι εχουσιν 
οφθαλµουσ του βλεπειν και ου βλεπουσιν και ωτα εχουσιν του ακουειν και ουκ ακουουσιν διοτι οικοσ 
παραπικραινων εστιν3και συ υιε ανθρωπου ποιησον σεαυτω σκευη αιχµαλωσιασ ηµερασ ενωπιον αυτων και 
αιχµαλωτευθηση εκ του τοπου σου εισ ετερον τοπον ενωπιον αυτων οπωσ ιδωσιν διοτι οικοσ παραπικραινων 
εστιν4και εξοισεισ τα σκευη σου ωσ σκευη αιχµαλωσιασ ηµερασ κατ′ οφθαλµουσ αυτων και συ εξελευση 
εσπερασ ωσ εκπορευεται αιχµαλωτοσ5ενωπιον αυτων διορυξον σεαυτω εισ τον τοιχον και διεξελευση δι′ 
αυτου6ενωπιον αυτων επ′ ωµων αναληµφθηση και κεκρυµµενοσ εξελευση το προσωπον σου συγκαλυψεισ και 
ου µη ιδησ την γην διοτι τερασ δεδωκα σε τω οικω ισραηλ7και εποιησα ουτωσ κατα παντα οσα ενετειλατο µοι 
και σκευη εξηνεγκα ωσ σκευη αιχµαλωσιασ ηµερασ και εσπερασ διωρυξα εµαυτω τον τοιχον και 
κεκρυµµενοσ εξηλθον επ′ ωµων ανεληµφθην ενωπιον αυτων8και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε το πρωι 
λεγων9υιε ανθρωπου ουκ ειπαν προσ σε ο οικοσ του ισραηλ οικοσ ο παραπικραινων τι συ ποιεισ10ειπον προσ 
αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ο αρχων και ο αφηγουµενοσ εν ιερουσαληµ και παντι οικω ισραηλ οι εισιν 
εν µεσω αυτων11ειπον οτι εγω τερατα ποιω εν µεσω αυτησ ον τροπον πεποιηκα ουτωσ εσται αυτοισ εν 
µετοικεσια και εν αιχµαλωσια πορευσονται12και ο αρχων εν µεσω αυτων επ′ ωµων αρθησεται και 
κεκρυµµενοσ εξελευσεται δια του τοιχου και διορυξει του εξελθειν αυτον δι′ αυτου το προσωπον αυτου 
συγκαλυψει οπωσ µη οραθη οφθαλµω και αυτοσ την γην ουκ οψεται13και εκπετασω το δικτυον µου επ′ αυτον 
και συλληµφθησεται εν τη περιοχη µου και αξω αυτον εισ βαβυλωνα εισ γην χαλδαιων και αυτην ουκ οψεται 
και εκει τελευτησει14και παντασ τουσ κυκλω αυτου τουσ βοηθουσ αυτου και παντασ τουσ 
αντιλαµβανοµενουσ αυτου διασπερω εισ παντα ανεµον και ροµφαιαν εκκενωσω οπισω αυτων15και γνωσονται 
διοτι εγω κυριοσ εν τω διασκορπισαι µε αυτουσ εν τοισ εθνεσιν και διασπερω αυτουσ εν ταισ χωραισ16και 
υπολειψοµαι εξ αυτων ανδρασ αριθµω εκ ροµφαιασ και εκ λιµου και εκ θανατου οπωσ εκδιηγωνται πασασ 
τασ ανοµιασ αυτων εν τοισ εθνεσιν ου εισηλθοσαν εκει και γνωσονται οτι εγω κυριοσ17και εγενετο λογοσ 
κυριου προσ µε λεγων18υιε ανθρωπου τον αρτον σου µετ′ οδυνησ φαγεσαι και το υδωρ σου µετα βασανου και 
θλιψεωσ πιεσαι19και ερεισ προσ τον λαον τησ γησ ταδε λεγει κυριοσ τοισ κατοικουσιν ιερουσαληµ επι τησ 
γησ του ισραηλ τουσ αρτουσ αυτων µετ′ ενδειασ φαγονται και το υδωρ αυτων µετα αφανισµου πιονται οπωσ 
αφανισθη η γη συν πληρωµατι αυτησ εν ασεβεια γαρ παντεσ οι κατοικουντεσ εν αυτη20και αι πολεισ αυτων 
αι κατοικουµεναι εξερηµωθησονται και η γη εισ αφανισµον εσται και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ21και 
εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων22υιε ανθρωπου τισ υµιν η παραβολη αυτη επι τησ γησ του ισραηλ 
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λεγοντεσ µακραν αι ηµεραι απολωλεν ορασισ23δια τουτο ειπον προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ αποστρεψω 
την παραβολην ταυτην και ουκετι µη ειπωσιν την παραβολην ταυτην οικοσ του ισραηλ οτι λαλησεισ προσ 
αυτουσ ηγγικασιν αι ηµεραι και λογοσ πασησ ορασεωσ24οτι ουκ εσται ετι πασα ορασισ ψευδησ και 
µαντευοµενοσ τα προσ χαριν εν µεσω των υιων ισραηλ25διοτι εγω κυριοσ λαλησω τουσ λογουσ µου λαλησω 
και ποιησω και ου µη µηκυνω ετι οτι εν ταισ ηµεραισ υµων οικοσ ο παραπικραινων λαλησω λογον και 
ποιησω λεγει κυριοσ26και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων27υιε ανθρωπου ιδου οικοσ ισραηλ ο 
παραπικραινων λεγοντεσ λεγουσιν η ορασισ ην ουτοσ ορα εισ ηµερασ πολλασ και εισ καιρουσ µακρουσ 
ουτοσ προφητευει28δια τουτο ειπον προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ ου µη µηκυνωσιν ουκετι παντεσ οι λογοι 
µου ουσ αν λαλησω λαλησω και ποιησω λεγει κυριοσ 

Chapter 13
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου προφητευσον επι τουσ προφητασ του ισραηλ και 
προφητευσεισ και ερεισ προσ αυτουσ ακουσατε λογον κυριου3ταδε λεγει κυριοσ ουαι τοισ προφητευουσιν απο 
καρδιασ αυτων και το καθολου µη βλεπουσιν4οι προφηται σου ισραηλ ωσ αλωπεκεσ εν ταισ ερηµοισ5ουκ 
εστησαν εν στερεωµατι και συνηγαγον ποιµνια επι τον οικον του ισραηλ ουκ ανεστησαν οι λεγοντεσ εν ηµερα 
κυριου6βλεποντεσ ψευδη µαντευοµενοι µαταια οι λεγοντεσ λεγει κυριοσ και κυριοσ ουκ απεσταλκεν αυτουσ 
και ηρξαντο του αναστησαι λογον7ουχ ορασιν ψευδη εωρακατε και µαντειασ µαταιασ ειρηκατε8δια τουτο 
ειπον ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων οι λογοι υµων ψευδεισ και αι µαντειαι υµων µαταιαι δια τουτο ιδου εγω εφ′ 
υµασ λεγει κυριοσ9και εκτενω την χειρα µου επι τουσ προφητασ τουσ ορωντασ ψευδη και τουσ 
αποφθεγγοµενουσ µαταια εν παιδεια του λαου µου ουκ εσονται ουδε εν γραφη οικου ισραηλ ου γραφησονται 
και εισ την γην του ισραηλ ουκ εισελευσονται και γνωσονται διοτι εγω κυριοσ10ανθ′ ων τον λαον µου 
επλανησαν λεγοντεσ ειρηνη ειρηνη και ουκ ην ειρηνη και ουτοσ οικοδοµει τοιχον και αυτοι αλειφουσιν 
αυτον ει πεσειται11ειπον προσ τουσ αλειφοντασ πεσειται και εσται υετοσ κατακλυζων και δωσω λιθουσ 
πετροβολουσ εισ τουσ ενδεσµουσ αυτων και πεσουνται και πνευµα εξαιρον και ραγησεται12και ιδου 
πεπτωκεν ο τοιχοσ και ουκ ερουσιν προσ υµασ που εστιν η αλοιφη υµων ην ηλειψατε13δια τουτο ταδε λεγει 
κυριοσ και ρηξω πνοην εξαιρουσαν µετα θυµου και υετοσ κατακλυζων εν οργη µου εσται και τουσ λιθουσ 
τουσ πετροβολουσ εν θυµω επαξω εισ συντελειαν14και κατασκαψω τον τοιχον ον ηλειψατε και πεσειται και 
θησω αυτον επι την γην και αποκαλυφθησεται τα θεµελια αυτου και πεσειται και συντελεσθησεσθε µετ′ 
ελεγχων και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ15και συντελεσω τον θυµον µου επι τον τοιχον και επι τουσ 
αλειφοντασ αυτον και πεσειται και ειπα προσ υµασ ουκ εστιν ο τοιχοσ ουδε οι αλειφοντεσ αυτον16προφηται 
του ισραηλ οι προφητευοντεσ επι ιερουσαληµ και οι ορωντεσ αυτη ειρηνην και ειρηνη ουκ εστιν λεγει 
κυριοσ17και συ υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι τασ θυγατερασ του λαου σου τασ 
προφητευουσασ απο καρδιασ αυτων και προφητευσον επ′ αυτασ18και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ ουαι ταισ 
συρραπτουσαισ προσκεφαλαια επι παντα αγκωνα χειροσ και ποιουσαισ επιβολαια επι πασαν κεφαλην πασησ 
ηλικιασ του διαστρεφειν ψυχασ αι ψυχαι διεστραφησαν του λαου µου και ψυχασ περιεποιουντο19και 
εβεβηλουν µε προσ τον λαον µου ενεκεν δρακοσ κριθων και ενεκεν κλασµατων αρτου του αποκτειναι ψυχασ 
ασ ουκ εδει αποθανειν και του περιποιησασθαι ψυχασ ασ ουκ εδει ζησαι εν τω αποφθεγγεσθαι υµασ λαω 
εισακουοντι µαταια αποφθεγµατα20δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω επι τα προσκεφαλαια υµων 
εφ′ α υµεισ συστρεφετε εκει ψυχασ και διαρρηξω αυτα απο των βραχιονων υµων και εξαποστελω τασ ψυχασ 
ασ υµεισ εκστρεφετε τασ ψυχασ αυτων εισ διασκορπισµον21και διαρρηξω τα επιβολαια υµων και ρυσοµαι 
τον λαον µου εκ χειροσ υµων και ουκετι εσονται εν χερσιν υµων εισ συστροφην και επιγνωσεσθε διοτι εγω 
κυριοσ22ανθ′ ων διεστρεφετε καρδιαν δικαιου αδικωσ και εγω ου διεστρεφον αυτον και του κατισχυσαι 
χειρασ ανοµου το καθολου µη αποστρεψαι απο τησ οδου αυτου τησ πονηρασ και ζησαι αυτον23δια τουτο 
ψευδη ου µη ιδητε και µαντειασ ου µη µαντευσησθε ετι και ρυσοµαι τον λαον µου εκ χειροσ υµων και 
γνωσεσθε οτι εγω κυριοσ 

Chapter 14
1και ηλθον προσ µε ανδρεσ εκ των πρεσβυτερων του ισραηλ και εκαθισαν προ προσωπου µου2και εγενετο 
λογοσ κυριου προσ µε λεγων3υιε ανθρωπου οι ανδρεσ ουτοι εθεντο τα διανοηµατα αυτων επι τασ καρδιασ 
αυτων και την κολασιν των αδικιων αυτων εθηκαν προ προσωπου αυτων ει αποκρινοµενοσ αποκριθω 
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αυτοισ4δια τουτο λαλησον αυτοισ και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ ανθρωποσ ανθρωποσ εκ του 
οικου ισραηλ οσ αν θη τα διανοηµατα αυτου επι την καρδιαν αυτου και την κολασιν τησ αδικιασ αυτου ταξη 
προ προσωπου αυτου και ελθη προσ τον προφητην εγω κυριοσ αποκριθησοµαι αυτω εν οισ ενεχεται η διανοια 
αυτου5οπωσ πλαγιαση τον οικον του ισραηλ κατα τασ καρδιασ αυτων τασ απηλλοτριωµενασ απ′ εµου εν τοισ 
ενθυµηµασιν αυτων6δια τουτο ειπον προσ τον οικον του ισραηλ ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ επιστραφητε και 
αποστρεψατε απο των επιτηδευµατων υµων και απο πασων των ασεβειων υµων και επιστρεψατε τα προσωπα 
υµων7διοτι ανθρωποσ ανθρωποσ εκ του οικου ισραηλ και εκ των προσηλυτων των προσηλυτευοντων εν τω 
ισραηλ οσ αν απαλλοτριωθη απ′ εµου και θηται τα ενθυµηµατα αυτου επι την καρδιαν αυτου και την 
κολασιν τησ αδικιασ αυτου ταξη προ προσωπου αυτου και ελθη προσ τον προφητην του επερωτησαι αυτον εν 
εµοι εγω κυριοσ αποκριθησοµαι αυτω εν ω ενεχεται εν αυτω8και στηριω το προσωπον µου επι τον ανθρωπον 
εκεινον και θησοµαι αυτον εισ ερηµον και εισ αφανισµον και εξαρω αυτον εκ µεσου του λαου µου και 
επιγνωσεσθε οτι εγω κυριοσ9και ο προφητησ εαν πλανηθη και λαληση εγω κυριοσ πεπλανηκα τον προφητην 
εκεινον και εκτενω την χειρα µου επ′ αυτον και αφανιω αυτον εκ µεσου του λαου µου ισραηλ10και ληµψονται 
την αδικιαν αυτων κατα το αδικηµα του επερωτωντοσ και κατα το αδικηµα οµοιωσ τω προφητη εσται11οπωσ 
µη πλαναται ετι ο οικοσ του ισραηλ απ′ εµου και ινα µη µιαινωνται ετι εν πασιν τοισ παραπτωµασιν αυτων 
και εσονται µοι εισ λαον και εγω εσοµαι αυτοισ εισ θεον λεγει κυριοσ12και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε 
λεγων13υιε ανθρωπου γη εαν αµαρτη µοι του παραπεσειν παραπτωµα και εκτενω την χειρα µου επ′ αυτην και 
συντριψω αυτησ στηριγµα αρτου και εξαποστελω επ′ αυτην λιµον και εξαρω εξ αυτησ ανθρωπον και 
κτηνη14και εαν ωσιν οι τρεισ ανδρεσ ουτοι εν µεσω αυτησ νωε και δανιηλ και ιωβ αυτοι εν τη δικαιοσυνη 
αυτων σωθησονται λεγει κυριοσ15εαν και θηρια πονηρα επαγω επι την γην και τιµωρησοµαι αυτην και εσται 
εισ αφανισµον και ουκ εσται ο διοδευων απο προσωπου των θηριων16και οι τρεισ ανδρεσ ουτοι εν µεσω αυτησ 
ωσι ζω εγω λεγει κυριοσ ει υιοι η θυγατερεσ σωθησονται αλλ′ η αυτοι µονοι σωθησονται η δε γη εσται εισ 
ολεθρον17η και ροµφαιαν εαν επαγω επι την γην εκεινην και ειπω ροµφαια διελθατω δια τησ γησ και εξαρω εξ 
αυτησ ανθρωπον και κτηνοσ18και οι τρεισ ανδρεσ ουτοι εν µεσω αυτησ ζω εγω λεγει κυριοσ ου µη ρυσωνται 
υιουσ ουδε θυγατερασ αυτοι µονοι σωθησονται19η και θανατον επαποστειλω επι την γην εκεινην και εκχεω 
τον θυµον µου επ′ αυτην εν αιµατι του εξολεθρευσαι εξ αυτησ ανθρωπον και κτηνοσ20και νωε και δανιηλ και 
ιωβ εν µεσω αυτησ ζω εγω λεγει κυριοσ εαν υιοι η θυγατερεσ υπολειφθωσιν αυτοι εν τη δικαιοσυνη αυτων 
ρυσονται τασ ψυχασ αυτων21ταδε λεγει κυριοσ εαν δε και τασ τεσσαρασ εκδικησεισ µου τασ πονηρασ 
ροµφαιαν και λιµον και θηρια πονηρα και θανατον εξαποστειλω επι ιερουσαληµ του εξολεθρευσαι εξ αυτησ 
ανθρωπον και κτηνοσ22και ιδου υπολελειµµενοι εν αυτη οι ανασεσωσµενοι αυτησ οι εξαγουσιν εξ αυτησ 
υιουσ και θυγατερασ ιδου αυτοι εκπορευονται προσ υµασ και οψεσθε τασ οδουσ αυτων και τα ενθυµηµατα 
αυτων και µεταµεληθησεσθε επι τα κακα α επηγαγον επι ιερουσαληµ παντα τα κακα α επηγαγον επ′ 
αυτην23και παρακαλεσουσιν υµασ διοτι οψεσθε τασ οδουσ αυτων και τα ενθυµηµατα αυτων και επιγνωσεσθε 
διοτι ου µατην πεποιηκα παντα οσα εποιησα εν αυτη λεγει κυριοσ 

Chapter 15
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2και συ υιε ανθρωπου τι αν γενοιτο το ξυλον τησ αµπελου εκ παντων 
των ξυλων των κληµατων των οντων εν τοισ ξυλοισ του δρυµου3ει ληµψονται εξ αυτησ ξυλον του ποιησαι εισ 
εργασιαν ει ληµψονται εξ αυτησ πασσαλον του κρεµασαι επ′ αυτον παν σκευοσ4παρεξ πυρι δεδοται εισ 
αναλωσιν την κατ′ ενιαυτον καθαρσιν απ′ αυτησ αναλισκει το πυρ και εκλειπει εισ τελοσ µη χρησιµον εσται 
εισ εργασιαν5ουδε ετι αυτου οντοσ ολοκληρου ουκ εσται εισ εργασιαν µη οτι εαν και πυρ αυτο αναλωση εισ 
τελοσ ει εσται ετι εισ εργασιαν6δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριοσ ον τροπον το ξυλον τησ αµπελου εν τοισ 
ξυλοισ του δρυµου ο δεδωκα αυτο τω πυρι εισ αναλωσιν ουτωσ δεδωκα τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ7και 
δωσω το προσωπον µου επ′ αυτουσ εκ του πυροσ εξελευσονται και πυρ αυτουσ καταφαγεται και επιγνωσονται 
οτι εγω κυριοσ εν τω στηρισαι µε το προσωπον µου επ′ αυτουσ8και δωσω την γην εισ αφανισµον ανθ′ ων 
παρεπεσον παραπτωµατι λεγει κυριοσ 

Chapter 16
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου διαµαρτυραι τη ιερουσαληµ τασ ανοµιασ αυτησ3και 
ερεισ ταδε λεγει κυριοσ τη ιερουσαληµ η ριζα σου και η γενεσισ σου εκ γησ χανααν ο πατηρ σου αµορραιοσ 
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και η µητηρ σου χετταια4και η γενεσισ σου εν η ηµερα ετεχθησ ουκ εδησαν τουσ µαστουσ σου και εν υδατι 
ουκ ελουσθησ ουδε αλι ηλισθησ και σπαργανοισ ουκ εσπαργανωθησ5ουδε εφεισατο ο οφθαλµοσ µου επι σοι 
του ποιησαι σοι εν εκ παντων τουτων του παθειν τι επι σοι και απερριφησ επι προσωπον του πεδιου τη 
σκολιοτητι τησ ψυχησ σου εν η ηµερα ετεχθησ6και διηλθον επι σε και ειδον σε πεφυρµενην εν τω αιµατι σου 
και ειπα σοι εκ του αιµατοσ σου ζωη7πληθυνου καθωσ η ανατολη του αγρου δεδωκα σε και επληθυνθησ και 
εµεγαλυνθησ και εισηλθεσ εισ πολεισ πολεων οι µαστοι σου ανωρθωθησαν και η θριξ σου ανετειλεν συ δε 
ησθα γυµνη και ασχηµονουσα8και διηλθον δια σου και ειδον σε και ιδου καιροσ σου καιροσ καταλυοντων 
και διεπετασα τασ πτερυγασ µου επι σε και εκαλυψα την ασχηµοσυνην σου και ωµοσα σοι και εισηλθον εν 
διαθηκη µετα σου λεγει κυριοσ και εγενου µοι9και ελουσα σε εν υδατι και απεπλυνα το αιµα σου απο σου και 
εχρισα σε εν ελαιω10και ενεδυσα σε ποικιλα και υπεδησα σε υακινθον και εζωσα σε βυσσω και περιεβαλον σε 
τριχαπτω11και εκοσµησα σε κοσµω και περιεθηκα ψελια περι τασ χειρασ σου και καθεµα περι τον τραχηλον 
σου12και εδωκα ενωτιον περι τον µυκτηρα σου και τροχισκουσ επι τα ωτα σου και στεφανον καυχησεωσ επι 
την κεφαλην σου13και εκοσµηθησ χρυσιω και αργυριω και τα περιβολαια σου βυσσινα και τριχαπτα και 
ποικιλα σεµιδαλιν και ελαιον και µελι εφαγεσ και εγενου καλη σφοδρα14και εξηλθεν σου ονοµα εν τοισ 
εθνεσιν εν τω καλλει σου διοτι συντετελεσµενον ην εν ευπρεπεια εν τη ωραιοτητι η εταξα επι σε λεγει 
κυριοσ15και επεποιθεισ εν τω καλλει σου και επορνευσασ επι τω ονοµατι σου και εξεχεασ την πορνειαν σου 
επι παντα παροδον ο ουκ εσται16και ελαβεσ εκ των ιµατιων σου και εποιησασ σεαυτη ειδωλα ραπτα και 
εξεπορνευσασ επ′ αυτα και ου µη εισελθησ ουδε µη γενηται17και ελαβεσ τα σκευη τησ καυχησεωσ σου εκ του 
χρυσιου µου και εκ του αργυριου µου εξ ων εδωκα σοι και εποιησασ σεαυτη εικονασ αρσενικασ και 
εξεπορνευσασ εν αυταισ18και ελαβεσ τον ιµατισµον τον ποικιλον σου και περιεβαλεσ αυτα και το ελαιον µου 
και το θυµιαµα µου εθηκασ προ προσωπου αυτων19και τουσ αρτουσ µου ουσ εδωκα σοι σεµιδαλιν και ελαιον 
και µελι εψωµισα σε και εθηκασ αυτα προ προσωπου αυτων εισ οσµην ευωδιασ και εγενετο λεγει κυριοσ20και 
ελαβεσ τουσ υιουσ σου και τασ θυγατερασ σου ασ εγεννησασ και εθυσασ αυτα αυτοισ εισ αναλωσιν ωσ 
µικρα εξεπορνευσασ21και εσφαξασ τα τεκνα σου και εδωκασ αυτα εν τω αποτροπιαζεσθαι σε εν 
αυτοισ22τουτο παρα πασαν την πορνειαν σου και ουκ εµνησθησ τασ ηµερασ τησ νηπιοτητοσ σου οτε ησθα 
γυµνη και ασχηµονουσα και πεφυρµενη εν τω αιµατι σου εζησασ23και εγενετο µετα πασασ τασ κακιασ σου 
λεγει κυριοσ24και ωκοδοµησασ σεαυτη οικηµα πορνικον και εποιησασ σεαυτη εκθεµα εν παση πλατεια25και 
επ′ αρχησ πασησ οδου ωκοδοµησασ τα πορνεια σου και ελυµηνω το καλλοσ σου και διηγαγεσ τα σκελη σου 
παντι παροδω και επληθυνασ την πορνειαν σου26και εξεπορνευσασ επι τουσ υιουσ αιγυπτου τουσ 
οµορουντασ σοι τουσ µεγαλοσαρκουσ και πολλαχωσ εξεπορνευσασ του παροργισαι µε27εαν δε εκτεινω την 
χειρα µου επι σε και εξαρω τα νοµιµα σου και παραδωσω σε εισ ψυχασ µισουντων σε θυγατερασ αλλοφυλων 
τασ εκκλινουσασ σε εκ τησ οδου σου ησ ησεβησασ28και εξεπορνευσασ επι τασ θυγατερασ ασσουρ και ουδ′ 
ουτωσ ενεπλησθησ και εξεπορνευσασ και ουκ ενεπιπλω29και επληθυνασ τασ διαθηκασ σου προσ γην 
χαλδαιων και ουδε εν τουτοισ ενεπλησθησ30τι διαθω την θυγατερα σου λεγει κυριοσ εν τω ποιησαι σε ταυτα 
παντα εργα γυναικοσ πορνησ και εξεπορνευσασ τρισσωσ31εν ταισ θυγατρασιν σου το πορνειον σου 
ωκοδοµησασ επι πασησ αρχησ οδου και την βασιν σου εποιησασ εν παση πλατεια και εγενου ωσ πορνη 
συναγουσα µισθωµατα32η γυνη η µοιχωµενη οµοια σοι παρα του ανδροσ αυτησ λαµβανουσα 
µισθωµατα33πασι τοισ εκπορνευσασιν αυτην προσεδιδου µισθωµατα και συ δεδωκασ µισθωµατα πασι τοισ 
ερασταισ σου και εφορτιζεσ αυτουσ του ερχεσθαι προσ σε κυκλοθεν εν τη πορνεια σου34και εγενετο εν σοι 
διεστραµµενον παρα τασ γυναικασ εν τη πορνεια σου και µετα σου πεπορνευκασιν εν τω προσδιδοναι σε 
µισθωµατα και σοι µισθωµατα ουκ εδοθη και εγενετο εν σοι διεστραµµενα35δια τουτο πορνη ακουε λογον 
κυριου36ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων εξεχεασ τον χαλκον σου και αποκαλυφθησεται η αισχυνη σου εν τη 
πορνεια σου προσ τουσ εραστασ σου και εισ παντα τα ενθυµηµατα των ανοµιων σου και εν τοισ αιµασιν των 
τεκνων σου ων εδωκασ αυτοισ37δια τουτο ιδου εγω επι σε συναγω παντασ τουσ εραστασ σου εν οισ επεµιγησ 
εν αυτοισ και παντασ ουσ ηγαπησασ συν πασιν οισ εµισεισ και συναξω αυτουσ επι σε κυκλοθεν και 
αποκαλυψω τασ κακιασ σου προσ αυτουσ και οψονται πασαν την αισχυνην σου38και εκδικησω σε εκδικησει 
µοιχαλιδοσ και εκχεουσησ αιµα και θησω σε εν αιµατι θυµου και ζηλου39και παραδωσω σε εισ χειρασ αυτων 
και κατασκαψουσιν το πορνειον σου και καθελουσιν την βασιν σου και εκδυσουσιν σε τον ιµατισµον σου και 
ληµψονται τα σκευη τησ καυχησεωσ σου και αφησουσιν σε γυµνην και ασχηµονουσαν40και αξουσιν επι σε 
οχλουσ και λιθοβολησουσιν σε εν λιθοισ και κατασφαξουσιν σε εν τοισ ξιφεσιν αυτων41και εµπρησουσιν 
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τουσ οικουσ σου πυρι και ποιησουσιν εν σοι εκδικησεισ ενωπιον γυναικων πολλων και αποστρεψω σε εκ τησ 
πορνειασ σου και µισθωµατα ου µη δωσ ουκετι42και επαφησω τον θυµον µου επι σε και εξαρθησεται ο ζηλοσ 
µου εκ σου και αναπαυσοµαι και ου µη µεριµνησω ουκετι43ανθ′ ων ουκ εµνησθησ την ηµεραν τησ 
νηπιοτητοσ σου και ελυπεισ µε εν πασι τουτοισ και εγω ιδου τασ οδουσ σου εισ κεφαλην σου δεδωκα λεγει 
κυριοσ και ουτωσ εποιησασ την ασεβειαν επι πασαισ ταισ ανοµιαισ σου44ταυτα εστιν παντα οσα ειπαν κατα 
σου εν παραβολη λεγοντεσ καθωσ η µητηρ και η θυγατηρ45θυγατηρ τησ µητροσ σου συ ει η απωσαµενη τον 
ανδρα αυτησ και τα τεκνα αυτησ και αδελφη των αδελφων σου των απωσαµενων τουσ ανδρασ αυτων και τα 
τεκνα αυτων η µητηρ υµων χετταια και ο πατηρ υµων αµορραιοσ46η αδελφη υµων η πρεσβυτερα σαµαρεια 
αυτη και αι θυγατερεσ αυτησ η κατοικουσα εξ ευωνυµων σου και η αδελφη σου η νεωτερα σου η κατοικουσα 
εκ δεξιων σου σοδοµα και αι θυγατερεσ αυτησ47και ουδ′ ωσ εν ταισ οδοισ αυτων επορευθησ ουδε κατα τασ 
ανοµιασ αυτων εποιησασ παρα µικρον και υπερκεισαι αυτασ εν πασαισ ταισ οδοισ σου48ζω εγω λεγει κυριοσ 
ει πεποιηκεν σοδοµα η αδελφη σου αυτη και αι θυγατερεσ αυτησ ον τροπον εποιησασ συ και αι θυγατερεσ 
σου49πλην τουτο το ανοµηµα σοδοµων τησ αδελφησ σου υπερηφανια εν πλησµονη αρτων και εν ευθηνια 
οινου εσπαταλων αυτη και αι θυγατερεσ αυτησ τουτο υπηρχεν αυτη και ταισ θυγατρασιν αυτησ και χειρα 
πτωχου και πενητοσ ουκ αντελαµβανοντο50και εµεγαλαυχουν και εποιησαν ανοµηµατα ενωπιον µου και 
εξηρα αυτασ καθωσ ειδον51και σαµαρεια κατα τασ ηµισεισ των αµαρτιων σου ουχ ηµαρτεν και επληθυνασ 
τασ ανοµιασ σου υπερ αυτασ και εδικαιωσασ τασ αδελφασ σου εν πασαισ ταισ ανοµιαισ σου αισ 
εποιησασ52και συ κοµισαι βασανον σου εν η εφθειρασ τασ αδελφασ σου εν ταισ αµαρτιαισ σου αισ 
ηνοµησασ υπερ αυτασ και εδικαιωσασ αυτασ υπερ σεαυτην και συ αισχυνθητι και λαβε την ατιµιαν σου εν 
τω δικαιωσαι σε τασ αδελφασ σου53και αποστρεψω τασ αποστροφασ αυτων την αποστροφην σοδοµων και των 
θυγατερων αυτησ και αποστρεψω την αποστροφην σαµαρειασ και των θυγατερων αυτησ και αποστρεψω την 
αποστροφην σου εν µεσω αυτων54οπωσ κοµιση την βασανον σου και ατιµωθηση εκ παντων ων εποιησασ εν 
τω σε παροργισαι µε55και η αδελφη σου σοδοµα και αι θυγατερεσ αυτησ αποκατασταθησονται καθωσ ησαν 
απ′ αρχησ και σαµαρεια και αι θυγατερεσ αυτησ αποκατασταθησονται καθωσ ησαν απ′ αρχησ και συ και αι 
θυγατερεσ σου αποκατασταθησεσθε καθωσ απ′ αρχησ ητε56και ει µη ην σοδοµα η αδελφη σου εισ ακοην εν 
τω στοµατι σου εν ταισ ηµεραισ υπερηφανιασ σου57προ του αποκαλυφθηναι τασ κακιασ σου ον τροπον νυν 
ονειδοσ ει θυγατερων συριασ και παντων των κυκλω αυτησ θυγατερων αλλοφυλων των περιεχουσων σε 
κυκλω58τασ ασεβειασ σου και τασ ανοµιασ σου συ κεκοµισαι αυτασ λεγει κυριοσ59ταδε λεγει κυριοσ και 
ποιησω εν σοι καθωσ εποιησασ ωσ ητιµωσασ ταυτα του παραβηναι την διαθηκην µου60και µνησθησοµαι εγω 
τησ διαθηκησ µου τησ µετα σου εν ηµεραισ νηπιοτητοσ σου και αναστησω σοι διαθηκην αιωνιον61και 
µνησθηση την οδον σου και εξατιµωθηση εν τω αναλαβειν σε τασ αδελφασ σου τασ πρεσβυτερασ σου συν 
ταισ νεωτεραισ σου και δωσω αυτασ σοι εισ οικοδοµην και ουκ εκ διαθηκησ σου62και αναστησω εγω την 
διαθηκην µου µετα σου και επιγνωση οτι εγω κυριοσ63οπωσ µνησθησ και αισχυνθησ και µη η σοι ετι ανοιξαι 
το στοµα σου απο προσωπου τησ ατιµιασ σου εν τω εξιλασκεσθαι µε σοι κατα παντα οσα εποιησασ λεγει 
κυριοσ 

Chapter 17
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου διηγησαι διηγηµα και ειπον παραβολην προσ τον 
οικον του ισραηλ3και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ ο αετοσ ο µεγασ ο µεγαλοπτερυγοσ ο µακροσ τη εκτασει 
πληρησ ονυχων οσ εχει το ηγηµα εισελθειν εισ τον λιβανον και ελαβε τα επιλεκτα τησ κεδρου4τα ακρα τησ 
απαλοτητοσ απεκνισεν και ηνεγκεν αυτα εισ γην χανααν εισ πολιν τετειχισµενην εθετο αυτα5και ελαβεν απο 
του σπερµατοσ τησ γησ και εδωκεν αυτο εισ το πεδιον φυτον εφ′ υδατι πολλω επιβλεποµενον εταξεν αυτο6και 
ανετειλεν και εγενετο εισ αµπελον ασθενουσαν και µικραν τω µεγεθει του επιφαινεσθαι αυτην τα κληµατα 
αυτησ επ′ αυτην και αι ριζαι αυτησ υποκατω αυτησ ησαν και εγενετο εισ αµπελον και εποιησεν απωρυγασ 
και εξετεινεν την αναδενδραδα αυτησ7και εγενετο αετοσ ετεροσ µεγασ µεγαλοπτερυγοσ πολυσ ονυξιν και ιδου 
η αµπελοσ αυτη περιπεπλεγµενη προσ αυτον και αι ριζαι αυτησ προσ αυτον και τα κληµατα αυτησ 
εξαπεστειλεν αυτω του ποτισαι αυτην συν τω βωλω τησ φυτειασ αυτησ8εισ πεδιον καλον εφ′ υδατι πολλω 
αυτη πιαινεται του ποιειν βλαστουσ και φερειν καρπον του ειναι εισ αµπελον µεγαλην9δια τουτο ειπον ταδε 
λεγει κυριοσ ει κατευθυνει ουχι αι ριζαι τησ απαλοτητοσ αυτησ και ο καρποσ σαπησεται και ξηρανθησεται 
παντα τα προανατελλοντα αυτησ και ουκ εν βραχιονι µεγαλω ουδ′ εν λαω πολλω του εκσπασαι αυτην εκ 
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ριζων αυτησ10και ιδου πιαινεται µη κατευθυνει ουχ αµα τω αψασθαι αυτησ ανεµον τον καυσωνα 
ξηρανθησεται ξηρασια συν τω βωλω ανατολησ αυτησ ξηρανθησεται11και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε 
λεγων12υιε ανθρωπου ειπον δη προσ τον οικον τον παραπικραινοντα ουκ επιστασθε τι ην ταυτα ειπον οταν 
ελθη βασιλευσ βαβυλωνοσ επι ιερουσαληµ και ληµψεται τον βασιλεα αυτησ και τουσ αρχοντασ αυτησ και 
αξει αυτουσ προσ εαυτον εισ βαβυλωνα13και ληµψεται εκ του σπερµατοσ τησ βασιλειασ και διαθησεται 
προσ αυτον διαθηκην και εισαξει αυτον εν αρα και τουσ ηγουµενουσ τησ γησ ληµψεται14του γενεσθαι εισ 
βασιλειαν ασθενη το καθολου µη επαιρεσθαι του φυλασσειν την διαθηκην αυτου και ιστανειν αυτην15και 
αποστησεται απ′ αυτου του εξαποστελλειν αγγελουσ εαυτου εισ αιγυπτον του δουναι αυτω ιππουσ και λαον 
πολυν ει κατευθυνει ει διασωθησεται ο ποιων εναντια και παραβαινων διαθηκην ει σωθησεται16ζω εγω λεγει 
κυριοσ εαν µη εν ω τοπω ο βασιλευσ ο βασιλευσασ αυτον οσ ητιµωσεν την αραν µου και οσ παρεβη την 
διαθηκην µου µετ′ αυτου εν µεσω βαβυλωνοσ τελευτησει17και ουκ εν δυναµει µεγαλη ουδ′ εν οχλω πολλω 
ποιησει προσ αυτον φαραω πολεµον εν χαρακοβολια και εν οικοδοµη βελοστασεων του εξαραι ψυχασ18και 
ητιµωσεν ορκωµοσιαν του παραβηναι διαθηκην και ιδου δεδωκεν την χειρα αυτου και παντα ταυτα εποιησεν 
αυτω µη σωθησεται19δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριοσ ζω εγω εαν µη την διαθηκην µου ην παρεβη και την 
ορκωµοσιαν µου ην ητιµωσεν και δωσω αυτα εισ κεφαλην αυτου20και εκπετασω επ′ αυτον το δικτυον µου και 
αλωσεται εν τη περιοχη αυτου21εν παση παραταξει αυτου εν ροµφαια πεσουνται και τουσ καταλοιπουσ εισ 
παντα ανεµον διασπερω και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ λελαληκα22διοτι ταδε λεγει κυριοσ και ληµψοµαι 
εγω εκ των επιλεκτων τησ κεδρου εκ κορυφησ καρδιασ αυτων αποκνιω και καταφυτευσω εγω επ′ οροσ υψηλον 
και κρεµασω αυτον23εν ορει µετεωρω του ισραηλ και καταφυτευσω και εξοισει βλαστον και ποιησει καρπον 
και εσται εισ κεδρον µεγαλην και αναπαυσεται υποκατω αυτου παν θηριον και παν πετεινον υπο την σκιαν 
αυτου αναπαυσεται τα κληµατα αυτου αποκατασταθησεται24και γνωσονται παντα τα ξυλα του πεδιου διοτι 
εγω κυριοσ ο ταπεινων ξυλον υψηλον και υψων ξυλον ταπεινον και ξηραινων ξυλον χλωρον και αναθαλλων 
ξυλον ξηρον εγω κυριοσ λελαληκα και ποιησω 

Chapter 18
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου τι υµιν η παραβολη αυτη εν τοισ υιοισ ισραηλ 
λεγοντεσ οι πατερεσ εφαγον οµφακα και οι οδοντεσ των τεκνων εγοµφιασαν3ζω εγω λεγει κυριοσ εαν γενηται 
ετι λεγοµενη η παραβολη αυτη εν τω ισραηλ4οτι πασαι αι ψυχαι εµαι εισιν ον τροπον η ψυχη του πατροσ 
ουτωσ και η ψυχη του υιου εµαι εισιν η ψυχη η αµαρτανουσα αυτη αποθανειται5ο δε ανθρωποσ οσ εσται 
δικαιοσ ο ποιων κριµα και δικαιοσυνην6επι των ορεων ου φαγεται και τουσ οφθαλµουσ αυτου ου µη επαρη 
προσ τα ενθυµηµατα οικου ισραηλ και την γυναικα του πλησιον αυτου ου µη µιανη και προσ γυναικα εν 
αφεδρω ουσαν ου προσεγγιει7και ανθρωπον ου µη καταδυναστευση ενεχυρασµον οφειλοντοσ αποδωσει και 
αρπαγµα ουχ αρπαται τον αρτον αυτου τω πεινωντι δωσει και γυµνον περιβαλει8και το αργυριον αυτου επι 
τοκω ου δωσει και πλεονασµον ου ληµψεται και εξ αδικιασ αποστρεψει την χειρα αυτου κριµα δικαιον 
ποιησει ανα µεσον ανδροσ και ανα µεσον του πλησιον αυτου9και τοισ προσταγµασιν µου πεπορευται και τα 
δικαιωµατα µου πεφυλακται του ποιησαι αυτα δικαιοσ ουτοσ εστιν ζωη ζησεται λεγει κυριοσ10και εαν 
γεννηση υιον λοιµον εκχεοντα αιµα και ποιουντα αµαρτηµατα11εν τη οδω του πατροσ αυτου του δικαιου ουκ 
επορευθη αλλα και επι των ορεων εφαγεν και την γυναικα του πλησιον αυτου εµιανεν12και πτωχον και πενητα 
κατεδυναστευσεν και αρπαγµα ηρπασεν και ενεχυρασµον ουκ απεδωκεν και εισ τα ειδωλα εθετο τουσ 
οφθαλµουσ αυτου ανοµιαν πεποιηκεν13µετα τοκου εδωκε και πλεονασµον ελαβεν ουτοσ ζωη ου ζησεται 
πασασ τασ ανοµιασ ταυτασ εποιησεν θανατω θανατωθησεται το αιµα αυτου επ′ αυτον εσται14εαν δε γεννηση 
υιον και ιδη πασασ τασ αµαρτιασ του πατροσ αυτου ασ εποιησεν και φοβηθη και µη ποιηση κατα 
ταυτασ15επι των ορεων ου βεβρωκεν και τουσ οφθαλµουσ αυτου ουκ εθετο εισ τα ενθυµηµατα οικου ισραηλ 
και την γυναικα του πλησιον αυτου ουκ εµιανεν16και ανθρωπον ου κατεδυναστευσεν και ενεχυρασµον ουκ 
ενεχυρασεν και αρπαγµα ουχ ηρπασεν τον αρτον αυτου τω πεινωντι εδωκεν και γυµνον περιεβαλεν17και απ′ 
αδικιασ απεστρεψε την χειρα αυτου τοκον ουδε πλεονασµον ουκ ελαβεν δικαιοσυνην εποιησεν και εν τοισ 
προσταγµασιν µου επορευθη ου τελευτησει εν αδικιαισ πατροσ αυτου ζωη ζησεται18ο δε πατηρ αυτου εαν 
θλιψει θλιψη και αρπαση αρπαγµα εναντια εποιησεν εν µεσω του λαου µου και αποθανειται εν τη αδικια 
αυτου19και ερειτε τι οτι ουκ ελαβεν την αδικιαν ο υιοσ του πατροσ αυτου οτι ο υιοσ δικαιοσυνην και ελεοσ 
εποιησεν παντα τα νοµιµα µου συνετηρησεν και εποιησεν αυτα ζωη ζησεται20η δε ψυχη η αµαρτανουσα 
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αποθανειται ο δε υιοσ ου ληµψεται την αδικιαν του πατροσ αυτου ουδε ο πατηρ ληµψεται την αδικιαν του 
υιου αυτου δικαιοσυνη δικαιου επ′ αυτον εσται και ανοµια ανοµου επ′ αυτον εσται21και ο ανοµοσ εαν 
αποστρεψη εκ πασων των ανοµιων αυτου ων εποιησεν και φυλαξηται πασασ τασ εντολασ µου και ποιηση 
δικαιοσυνην και ελεοσ ζωη ζησεται ου µη αποθανη22παντα τα παραπτωµατα αυτου οσα εποιησεν ου 
µνησθησεται εν τη δικαιοσυνη αυτου η εποιησεν ζησεται23µη θελησει θελησω τον θανατον του ανοµου λεγει 
κυριοσ ωσ το αποστρεψαι αυτον εκ τησ οδου τησ πονηρασ και ζην αυτον24εν δε τω αποστρεψαι δικαιον εκ 
τησ δικαιοσυνησ αυτου και ποιηση αδικιαν κατα πασασ τασ ανοµιασ ασ εποιησεν ο ανοµοσ πασαι αι 
δικαιοσυναι αυτου ασ εποιησεν ου µη µνησθωσιν εν τω παραπτωµατι αυτου ω παρεπεσεν και εν ταισ 
αµαρτιαισ αυτου αισ ηµαρτεν εν αυταισ αποθανειται25και ειπατε ου κατευθυνει η οδοσ κυριου ακουσατε δη 
πασ οικοσ ισραηλ µη η οδοσ µου ου κατευθυνει ουχι η οδοσ υµων ου κατευθυνει26εν τω αποστρεψαι τον 
δικαιον εκ τησ δικαιοσυνησ αυτου και ποιηση παραπτωµα και αποθανη εν τω παραπτωµατι ω εποιησεν εν 
αυτω αποθανειται27και εν τω αποστρεψαι ανοµον απο τησ ανοµιασ αυτου ησ εποιησεν και ποιηση κριµα και 
δικαιοσυνην ουτοσ την ψυχην αυτου εφυλαξεν28και απεστρεψεν εκ πασων των ασεβειων αυτου ων εποιησεν 
ζωη ζησεται ου µη αποθανη29και λεγουσιν ο οικοσ του ισραηλ ου κατορθοι η οδοσ κυριου µη η οδοσ µου ου 
κατορθοι οικοσ ισραηλ ουχι η οδοσ υµων ου κατορθοι30εκαστον κατα την οδον αυτου κρινω υµασ οικοσ 
ισραηλ λεγει κυριοσ επιστραφητε και αποστρεψατε εκ πασων των ασεβειων υµων και ουκ εσονται υµιν εισ 
κολασιν αδικιασ31απορριψατε απο εαυτων πασασ τασ ασεβειασ υµων ασ ησεβησατε εισ εµε και ποιησατε 
εαυτοισ καρδιαν καινην και πνευµα καινον και ινα τι αποθνησκετε οικοσ ισραηλ32διοτι ου θελω τον θανατον 
του αποθνησκοντοσ λεγει κυριοσ 

Chapter 19
1και συ λαβε θρηνον επι τον αρχοντα του ισραηλ2και ερεισ τι η µητηρ σου σκυµνοσ εν µεσω λεοντων εγενηθη 
εν µεσω λεοντων επληθυνεν σκυµνουσ αυτησ3και απεπηδησεν εισ των σκυµνων αυτησ λεων εγενετο και 
εµαθεν του αρπαζειν αρπαγµατα ανθρωπουσ εφαγεν4και ηκουσαν κατ′ αυτου εθνη εν τη διαφθορα αυτων 
συνεληµφθη και ηγαγον αυτον εν κηµω εισ γην αιγυπτου5και ειδεν οτι απωσται απ′ αυτησ και απωλετο η 
υποστασισ αυτησ και ελαβεν αλλον εκ των σκυµνων αυτησ λεοντα εταξεν αυτον6και ανεστρεφετο εν µεσω 
λεοντων λεων εγενετο και εµαθεν αρπαζειν αρπαγµατα ανθρωπουσ εφαγεν7και ενεµετο τω θρασει αυτου και 
τασ πολεισ αυτων εξηρηµωσεν και ηφανισεν γην και το πληρωµα αυτησ απο φωνησ ωρυµατοσ αυτου8και 
εδωκαν επ′ αυτον εθνη εκ χωρων κυκλοθεν και εξεπετασαν επ′ αυτον δικτυα αυτων εν διαφθορα αυτων 
συνεληµφθη9και εθεντο αυτον εν κηµω και εν γαλεαγρα ηλθεν προσ βασιλεα βαβυλωνοσ και εισηγαγεν αυτον 
εισ φυλακην οπωσ µη ακουσθη η φωνη αυτου επι τα ορη του ισραηλ10η µητηρ σου ωσ αµπελοσ ωσ ανθοσ εν 
ροα εν υδατι πεφυτευµενη ο καρποσ αυτησ και ο βλαστοσ αυτησ εγενετο εξ υδατοσ πολλου11και εγενετο αυτη 
ραβδοσ ισχυοσ επι φυλην ηγουµενων και υψωθη τω µεγεθει αυτησ εν µεσω στελεχων και ειδεν το µεγεθοσ 
αυτησ εν πληθει κληµατων αυτησ12και κατεκλασθη εν θυµω επι γην ερριφη και ανεµοσ ο καυσων εξηρανεν 
τα εκλεκτα αυτησ εξεδικηθη και εξηρανθη η ραβδοσ ισχυοσ αυτησ πυρ ανηλωσεν αυτην13και νυν 
πεφυτευκαν αυτην εν τη ερηµω εν γη ανυδρω14και εξηλθεν πυρ εκ ραβδου εκλεκτων αυτησ και κατεφαγεν 
αυτην και ουκ ην εν αυτη ραβδοσ ισχυοσ φυλη εισ παραβολην θρηνου εστιν και εσται εισ θρηνον 

Chapter 20
1και εγενετο εν τω ετει τω εβδοµω εν τω πεµπτω µηνι δεκατη του µηνοσ ηλθον ανδρεσ εκ των πρεσβυτερων 
οικου ισραηλ επερωτησαι τον κυριον και εκαθισαν προ προσωπου µου2και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε 
λεγων3υιε ανθρωπου λαλησον προσ τουσ πρεσβυτερουσ του ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ 
ει επερωτησαι µε υµεισ ερχεσθε ζω εγω ει αποκριθησοµαι υµιν λεγει κυριοσ4ει εκδικησω αυτουσ εκδικησει υιε 
ανθρωπου τασ ανοµιασ των πατερων αυτων διαµαρτυραι αυτοισ5και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ 
αφ′ ησ ηµερασ ηρετισα τον οικον ισραηλ και εγνωρισθην τω σπερµατι οικου ιακωβ και εγνωσθην αυτοισ εν γη 
αιγυπτου και αντελαβοµην τη χειρι µου αυτων λεγων εγω κυριοσ ο θεοσ υµων6εν εκεινη τη ηµερα 
αντελαβοµην τη χειρι µου αυτων του εξαγαγειν αυτουσ εκ γησ αιγυπτου εισ την γην ην ητοιµασα αυτοισ γην 
ρεουσαν γαλα και µελι κηριον εστιν παρα πασαν την γην7και ειπα προσ αυτουσ εκαστοσ τα βδελυγµατα των 
οφθαλµων αυτου απορριψατω και εν τοισ επιτηδευµασιν αιγυπτου µη µιαινεσθε εγω κυριοσ ο θεοσ υµων8και 
απεστησαν απ′ εµου και ουκ ηθελησαν εισακουσαι µου τα βδελυγµατα των οφθαλµων αυτων ουκ απερριψαν 
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και τα επιτηδευµατα αιγυπτου ουκ εγκατελιπον και ειπα του εκχεαι τον θυµον µου επ′ αυτουσ του συντελεσαι 
την οργην µου εν αυτοισ εν µεσω γησ αιγυπτου9και εποιησα οπωσ το ονοµα µου το παραπαν µη βεβηλωθη 
ενωπιον των εθνων ων αυτοι εισιν εν µεσω αυτων εν οισ εγνωσθην προσ αυτουσ ενωπιον αυτων του εξαγαγειν 
αυτουσ εκ γησ αιγυπτου10και εξηγαγον αυτουσ εκ γησ αιγυπτου και ηγαγον αυτουσ εισ την ερηµον11και 
εδωκα αυτοισ τα προσταγµατα µου και τα δικαιωµατα µου εγνωρισα αυτοισ οσα ποιησει αυτα ανθρωποσ και 
ζησεται εν αυτοισ12και τα σαββατα µου εδωκα αυτοισ του ειναι εισ σηµειον ανα µεσον εµου και ανα µεσον 
αυτων του γνωναι αυτουσ διοτι εγω κυριοσ ο αγιαζων αυτουσ13και ειπα προσ τον οικον του ισραηλ εν τη 
ερηµω εν τοισ προσταγµασιν µου πορευεσθε και ουκ επορευθησαν και τα δικαιωµατα µου απωσαντο α 
ποιησει αυτα ανθρωποσ και ζησεται εν αυτοισ και τα σαββατα µου εβεβηλωσαν σφοδρα και ειπα του εκχεαι 
τον θυµον µου επ′ αυτουσ εν τη ερηµω του εξαναλωσαι αυτουσ14και εποιησα οπωσ το ονοµα µου το παραπαν 
µη βεβηλωθη ενωπιον των εθνων ων εξηγαγον αυτουσ κατ′ οφθαλµουσ αυτων15και εγω εξηρα την χειρα µου 
επ′ αυτουσ εν τη ερηµω το παραπαν του µη εισαγαγειν αυτουσ εισ την γην ην εδωκα αυτοισ γην ρεουσαν γαλα 
και µελι κηριον εστιν παρα πασαν την γην16ανθ′ ων τα δικαιωµατα µου απωσαντο και εν τοισ προσταγµασιν 
µου ουκ επορευθησαν εν αυτοισ και τα σαββατα µου εβεβηλουν και οπισω των ενθυµηµατων των καρδιων 
αυτων επορευοντο17και εφεισατο ο οφθαλµοσ µου επ′ αυτουσ του εξαλειψαι αυτουσ και ουκ εποιησα αυτουσ 
εισ συντελειαν εν τη ερηµω18και ειπα προσ τα τεκνα αυτων εν τη ερηµω εν τοισ νοµιµοισ των πατερων υµων 
µη πορευεσθε και τα δικαιωµατα αυτων µη φυλασσεσθε και εν τοισ επιτηδευµασιν αυτων µη συναναµισγεσθε 
και µη µιαινεσθε19εγω κυριοσ ο θεοσ υµων εν τοισ προσταγµασιν µου πορευεσθε και τα δικαιωµατα µου 
φυλασσεσθε και ποιειτε αυτα20και τα σαββατα µου αγιαζετε και εστω εισ σηµειον ανα µεσον εµου και υµων 
του γινωσκειν διοτι εγω κυριοσ ο θεοσ υµων21και παρεπικραναν µε και τα τεκνα αυτων εν τοισ προσταγµασιν 
µου ουκ επορευθησαν και τα δικαιωµατα µου ουκ εφυλαξαντο του ποιειν αυτα α ποιησει ανθρωποσ και 
ζησεται εν αυτοισ και τα σαββατα µου εβεβηλουν και ειπα του εκχεαι τον θυµον µου επ′ αυτουσ εν τη ερηµω 
του συντελεσαι την οργην µου επ′ αυτουσ22και εποιησα οπωσ το ονοµα µου το παραπαν µη βεβηλωθη 
ενωπιον των εθνων ων εξηγαγον αυτουσ κατ′ οφθαλµουσ αυτων23και εξηρα την χειρα µου επ′ αυτουσ εν τη 
ερηµω του διασκορπισαι αυτουσ εν τοισ εθνεσιν και διασπειραι αυτουσ εν ταισ χωραισ24ανθ′ ων τα 
δικαιωµατα µου ουκ εποιησαν και τα προσταγµατα µου απωσαντο και τα σαββατα µου εβεβηλουν και οπισω 
των ενθυµηµατων των πατερων αυτων ησαν οι οφθαλµοι αυτων25και εγω εδωκα αυτοισ προσταγµατα ου καλα 
και δικαιωµατα εν οισ ου ζησονται εν αυτοισ26και µιανω αυτουσ εν τοισ δοµασιν αυτων εν τω διαπορευεσθαι 
µε παν διανοιγον µητραν οπωσ αφανισω αυτουσ27δια τουτο λαλησον προσ τον οικον του ισραηλ υιε 
ανθρωπου και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ εωσ τουτου παρωργισαν µε οι πατερεσ υµων εν τοισ 
παραπτωµασιν αυτων εν οισ παρεπεσον εισ εµε28και εισηγαγον αυτουσ εισ την γην ην ηρα την χειρα µου του 
δουναι αυτοισ και ειδον παν βουνον υψηλον και παν ξυλον κατασκιον και εθυσαν εκει τοισ θεοισ αυτων και 
εταξαν εκει οσµην ευωδιασ και εσπεισαν εκει σπονδασ αυτων29και ειπον προσ αυτουσ τι εστιν αβαµα οτι 
υµεισ εισπορευεσθε εκει και επεκαλεσαν το ονοµα αυτου αβαµα εωσ τησ σηµερον ηµερασ30δια τουτο ειπον 
προσ τον οικον του ισραηλ ταδε λεγει κυριοσ ει εν ταισ ανοµιαισ των πατερων υµων υµεισ µιαινεσθε και 
οπισω των βδελυγµατων αυτων υµεισ εκπορνευετε31και εν ταισ απαρχαισ των δοµατων υµων εν τοισ 
αφορισµοισ υµεισ µιαινεσθε εν πασιν τοισ ενθυµηµασιν υµων εωσ τησ σηµερον ηµερασ και εγω αποκριθω 
υµιν οικοσ του ισραηλ ζω εγω λεγει κυριοσ ει αποκριθησοµαι υµιν και ει αναβησεται επι το πνευµα υµων 
τουτο32και ουκ εσται ον τροπον υµεισ λεγετε εσοµεθα ωσ τα εθνη και ωσ αι φυλαι τησ γησ του λατρευειν 
ξυλοισ και λιθοισ33δια τουτο ζω εγω λεγει κυριοσ εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω και εν θυµω 
κεχυµενω βασιλευσω εφ′ υµασ34και εξαξω υµασ εκ των λαων και εισδεξοµαι υµασ εκ των χωρων ου 
διεσκορπισθητε εν αυταισ εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω και εν θυµω κεχυµενω35και αξω υµασ εισ 
την ερηµον των λαων και διακριθησοµαι προσ υµασ εκει προσωπον κατα προσωπον36ον τροπον διεκριθην 
προσ τουσ πατερασ υµων εν τη ερηµω γησ αιγυπτου ουτωσ κρινω υµασ λεγει κυριοσ37και διαξω υµασ υπο την 
ραβδον µου και εισαξω υµασ εν αριθµω38και εκλεξω εξ υµων τουσ ασεβεισ και τουσ αφεστηκοτασ διοτι εκ 
τησ παροικεσιασ αυτων εξαξω αυτουσ και εισ την γην του ισραηλ ουκ εισελευσονται και επιγνωσεσθε διοτι 
εγω κυριοσ39και υµεισ οικοσ ισραηλ ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ εκαστοσ τα επιτηδευµατα αυτου εξαρατε και 
µετα ταυτα ει µη υµεισ εισακουετε µου και το ονοµα µου το αγιον ου βεβηλωσετε ουκετι εν τοισ δωροισ υµων 
και εν τοισ επιτηδευµασιν υµων40διοτι επι του ορουσ του αγιου µου επ′ ορουσ υψηλου λεγει κυριοσ κυριοσ 
εκει δουλευσουσιν µοι πασ οικοσ ισραηλ εισ τελοσ και εκει προσδεξοµαι και εκει επισκεψοµαι τασ απαρχασ 
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υµων και τασ απαρχασ των αφορισµων υµων εν πασιν τοισ αγιασµασιν υµων41εν οσµη ευωδιασ προσδεξοµαι 
υµασ εν τω εξαγαγειν µε υµασ εκ των λαων και εισδεχεσθαι υµασ εκ των χωρων εν αισ διεσκορπισθητε εν 
αυταισ και αγιασθησοµαι εν υµιν κατ′ οφθαλµουσ των λαων42και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ εν τω 
εισαγαγειν µε υµασ εισ την γην του ισραηλ εισ την γην εισ ην ηρα την χειρα µου του δουναι αυτην τοισ 
πατρασιν υµων43και µνησθησεσθε εκει τασ οδουσ υµων και τα επιτηδευµατα υµων εν οισ εµιαινεσθε εν 
αυτοισ και κοψεσθε τα προσωπα υµων εν πασαισ ταισ κακιαισ υµων44και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ εν τω 
ποιησαι µε ουτωσ υµιν οπωσ το ονοµα µου µη βεβηλωθη κατα τασ οδουσ υµων τασ κακασ και κατα τα 
επιτηδευµατα υµων τα διεφθαρµενα λεγει κυριοσ 

Chapter 21
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι θαιµαν και επιβλεψον 
επι δαρωµ και προφητευσον επι δρυµον ηγουµενον ναγεβ3και ερεισ τω δρυµω ναγεβ ακουε λογον κυριου ταδε 
λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω αναπτω εν σοι πυρ και καταφαγεται εν σοι παν ξυλον χλωρον και παν ξυλον 
ξηρον ου σβεσθησεται η φλοξ η εξαφθεισα και κατακαυθησεται εν αυτη παν προσωπον απο απηλιωτου εωσ 
βορρα4και επιγνωσονται πασα σαρξ οτι εγω κυριοσ εξεκαυσα αυτο και ου σβεσθησεται5και ειπα µηδαµωσ 
κυριε κυριε αυτοι λεγουσιν προσ µε ουχι παραβολη εστιν λεγοµενη αυτη6και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε 
λεγων7δια τουτο προφητευσον υιε ανθρωπου και στηρισον το προσωπον σου επι ιερουσαληµ και επιβλεψον 
επι τα αγια αυτων και προφητευσεισ επι την γην του ισραηλ8και ερεισ προσ την γην του ισραηλ ιδου εγω προσ 
σε και εκσπασω το εγχειριδιον µου εκ του κολεου αυτου και εξολεθρευσω εκ σου αδικον και ανοµον9ανθ′ ων 
εξολεθρευσω εκ σου αδικον και ανοµον ουτωσ εξελευσεται το εγχειριδιον µου εκ του κολεου αυτου επι πασαν 
σαρκα απο απηλιωτου εωσ βορρα10και επιγνωσεται πασα σαρξ διοτι εγω κυριοσ εξεσπασα το εγχειριδιον µου 
εκ του κολεου αυτου και ουκ αποστρεψει ουκετι11και συ υιε ανθρωπου καταστεναξον εν συντριβη οσφυοσ 
σου και εν οδυναισ στεναξεισ κατ′ οφθαλµουσ αυτων12και εσται εαν ειπωσιν προσ σε ενεκα τινοσ συ 
στεναζεισ και ερεισ επι τη αγγελια διοτι ερχεται και θραυσθησεται πασα καρδια και πασαι χειρεσ 
παραλυθησονται και εκψυξει πασα σαρξ και παν πνευµα και παντεσ µηροι µολυνθησονται υγρασια ιδου 
ερχεται και εσται λεγει κυριοσ κυριοσ13και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων14υιε ανθρωπου προφητευσον 
και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ ειπον ροµφαια ροµφαια οξυνου και θυµωθητι15οπωσ σφαξησ σφαγια οξυνου οπωσ 
γενη εισ στιλβωσιν ετοιµη εισ παραλυσιν σφαζε εξουδενει απωθου παν ξυλον16και εδωκεν αυτην ετοιµην του 
κρατειν χειρα αυτου εξηκονηθη ροµφαια εστιν ετοιµη του δουναι αυτην εισ χειρα αποκεντουντοσ17ανακραγε 
και ολολυξον υιε ανθρωπου οτι αυτη εγενετο εν τω λαω µου αυτη εν πασιν τοισ αφηγουµενοισ του ισραηλ 
παροικησουσιν επι ροµφαια εγενετο εν τω λαω µου δια τουτο κροτησον επι την χειρα σου18οτι δεδικαιωται 
και τι ει και φυλη απωσθη ουκ εσται λεγει κυριοσ κυριοσ19και συ υιε ανθρωπου προφητευσον και κροτησον 
χειρα επι χειρα και διπλασιασον ροµφαιαν η τριτη ροµφαια τραυµατιων εστιν ροµφαια τραυµατιων η µεγαλη 
και εκστησει αυτουσ20οπωσ θραυσθη η καρδια και πληθυνθωσιν οι ασθενουντεσ επι πασαν πυλην αυτων 
παραδεδονται εισ σφαγια ροµφαιασ ευ γεγονεν εισ σφαγην ευ γεγονεν εισ στιλβωσιν21διαπορευου οξυνου εκ 
δεξιων και εξ ευωνυµων ου αν το προσωπον σου εξεγειρηται22και εγω δε κροτησω χειρα µου προσ χειρα µου 
και εναφησω τον θυµον µου εγω κυριοσ λελαληκα23και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων24και συ υιε 
ανθρωπου διαταξον σεαυτω δυο οδουσ του εισελθειν ροµφαιαν βασιλεωσ βαβυλωνοσ εκ χωρασ µιασ 
εξελευσονται αι δυο και χειρ εν αρχη οδου πολεωσ επ′ αρχησ25οδου διαταξεισ του εισελθειν ροµφαιαν επι 
ραββαθ υιων αµµων και επι την ιουδαιαν και επι ιερουσαληµ εν µεσω αυτησ26διοτι στησεται βασιλευσ 
βαβυλωνοσ επι την αρχαιαν οδον επ′ αρχησ των δυο οδων του µαντευσασθαι µαντειαν του αναβρασαι 
ραβδον και επερωτησαι εν τοισ γλυπτοισ και ηπατοσκοπησασθαι εκ δεξιων αυτου27εγενετο το µαντειον επι 
ιερουσαληµ του βαλειν χαρακα του διανοιξαι στοµα εν βοη υψωσαι φωνην µετα κραυγησ του βαλειν χαρακα 
επι τασ πυλασ αυτησ και βαλειν χωµα και οικοδοµησαι βελοστασεισ28και αυτοσ αυτοισ ωσ µαντευοµενοσ 
µαντειαν ενωπιον αυτων και αυτοσ αναµιµνησκων αδικιασ αυτου µνησθηναι29δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ 
ανθ′ ων ανεµνησατε τασ αδικιασ υµων εν τω αποκαλυφθηναι τασ ασεβειασ υµων του οραθηναι αµαρτιασ 
υµων εν πασαισ ταισ ασεβειαισ υµων και εν τοισ επιτηδευµασιν υµων ανθ′ ων ανεµνησατε εν τουτοισ 
αλωσεσθε30και συ βεβηλε ανοµε αφηγουµενε του ισραηλ ου ηκει η ηµερα εν καιρω αδικιασ περασ31ταδε λεγει 
κυριοσ αφειλου την κιδαριν και επεθου τον στεφανον αυτη ου τοιαυτη εσται εταπεινωσασ το υψηλον και το 
ταπεινον υψωσασ32αδικιαν αδικιαν θησοµαι αυτην ουδ′ αυτη τοιαυτη εσται εωσ ου ελθη ω καθηκει και 
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παραδωσω αυτω33και συ υιε ανθρωπου προφητευσον και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ προσ τουσ υιουσ αµµων και 
προσ τον ονειδισµον αυτων και ερεισ ροµφαια ροµφαια εσπασµενη εισ σφαγια και εσπασµενη εισ συντελειαν 
εγειρου οπωσ στιλβησ34εν τη ορασει σου τη µαταια και εν τω µαντευεσθαι σε ψευδη του παραδουναι σε επι 
τραχηλουσ τραυµατιων ανοµων ων ηκει η ηµερα εν καιρω αδικιασ περασ35αποστρεφε µη καταλυσησ εν τω 
τοπω τουτω ω γεγεννησαι εν τη γη τη ιδια σου κρινω σε36και εκχεω επι σε οργην µου εν πυρι οργησ µου 
εµφυσησω επι σε και παραδωσω σε εισ χειρασ ανδρων βαρβαρων τεκταινοντων διαφθοραν37εν πυρι εση 
καταβρωµα το αιµα σου εσται εν µεσω τησ γησ σου ου µη γενηται σου µνεια διοτι εγω κυριοσ λελαληκα 

Chapter 22
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2και συ υιε ανθρωπου ει κρινεισ την πολιν των αιµατων και 
παραδειξον αυτη πασασ τασ ανοµιασ αυτησ3και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ω πολισ εκχεουσα αιµατα εν 
µεσω αυτησ του ελθειν καιρον αυτησ και ποιουσα ενθυµηµατα καθ′ αυτησ του µιαινειν αυτην4εν τοισ 
αιµασιν αυτων οισ εξεχεασ παραπεπτωκασ και εν τοισ ενθυµηµασιν σου οισ εποιεισ εµιαινου και ηγγισασ 
τασ ηµερασ σου και ηγαγεσ καιρον ετων σου δια τουτο δεδωκα σε εισ ονειδοσ τοισ εθνεσιν και εισ εµπαιγµον 
πασαισ ταισ χωραισ5ταισ εγγιζουσαισ προσ σε και ταισ µακραν απεχουσαισ απο σου και εµπαιξονται εν σοι 
ακαθαρτοσ η ονοµαστη και πολλη εν ταισ ανοµιαισ6ιδου οι αφηγουµενοι οικου ισραηλ εκαστοσ προσ τουσ 
συγγενεισ αυτου συνανεφυροντο εν σοι οπωσ εκχεωσιν αιµα7πατερα και µητερα εκακολογουν εν σοι και προσ 
τον προσηλυτον ανεστρεφοντο εν αδικιαισ εν σοι ορφανον και χηραν κατεδυναστευον εν σοι8και τα αγια µου 
εξουδενουν και τα σαββατα µου εβεβηλουν εν σοι9ανδρεσ λησται εν σοι οπωσ εκχεωσιν εν σοι αιµα και επι 
των ορεων ησθοσαν εν σοι ανοσια εποιουν εν µεσω σου10αισχυνην πατροσ απεκαλυψαν εν σοι και εν 
ακαθαρσιαισ αποκαθηµενην εταπεινουν εν σοι11εκαστοσ την γυναικα του πλησιον αυτου ηνοµουσαν και 
εκαστοσ την νυµφην αυτου εµιαινεν εν ασεβεια και εκαστοσ την αδελφην αυτου θυγατερα του πατροσ αυτου 
εταπεινουν εν σοι12δωρα ελαµβανοσαν εν σοι οπωσ εκχεωσιν αιµα τοκον και πλεονασµον ελαµβανοσαν εν 
σοι και συνετελεσω συντελειαν κακιασ σου την εν καταδυναστεια εµου δε επελαθου λεγει κυριοσ13εαν δε 
παταξω χειρα µου προσ χειρα µου εφ′ οισ συντετελεσαι οισ εποιησασ και επι τοισ αιµασιν σου τοισ 
γεγενηµενοισ εν µεσω σου14ει υποστησεται η καρδια σου ει κρατησουσιν αι χειρεσ σου εν ταισ ηµεραισ αισ 
εγω ποιω εν σοι εγω κυριοσ λελαληκα και ποιησω15και διασκορπιω σε εν τοισ εθνεσιν και διασπερω σε εν ταισ 
χωραισ και εκλειψει η ακαθαρσια σου εκ σου16και κατακληρονοµησω εν σοι κατ′ οφθαλµουσ των εθνων και 
γνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ17και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων18υιε ανθρωπου ιδου γεγονασι µοι ο οικοσ 
ισραηλ αναµεµειγµενοι παντεσ χαλκω και σιδηρω και κασσιτερω και µολιβω εν µεσω αργυριου 
αναµεµειγµενοσ εστιν19δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων εγενεσθε παντεσ εισ συγκρασιν µιαν δια 
τουτο εγω εισδεχοµαι υµασ εισ µεσον ιερουσαληµ20καθωσ εισδεχεται αργυροσ και χαλκοσ και σιδηροσ και 
κασσιτεροσ και µολιβοσ εισ µεσον καµινου του εκφυσησαι εισ αυτο πυρ του χωνευθηναι ουτωσ εισδεξοµαι 
υµασ εν οργη µου και συναξω και χωνευσω υµασ21και εκφυσησω εφ′ υµασ εν πυρι οργησ µου και 
χωνευθησεσθε εν µεσω αυτησ22ον τροπον χωνευεται αργυριον εν µεσω καµινου ουτωσ χωνευθησεσθε εν µεσω 
αυτησ και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ εξεχεα τον θυµον µου εφ′ υµασ23και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε 
λεγων24υιε ανθρωπου ειπον αυτη συ ει γη η ου βρεχοµενη ουδε υετοσ εγενετο επι σε εν ηµερα οργησ25ησ οι 
αφηγουµενοι εν µεσω αυτησ ωσ λεοντεσ ωρυοµενοι αρπαζοντεσ αρπαγµατα ψυχασ κατεσθιοντεσ εν 
δυναστεια τιµασ λαµβανοντεσ εν αδικια και αι χηραι σου επληθυνθησαν εν µεσω σου26και οι ιερεισ αυτησ 
ηθετησαν νοµον µου και εβεβηλουν τα αγια µου ανα µεσον αγιου και βεβηλου ου διεστελλον και ανα µεσον 
ακαθαρτου και του καθαρου ου διεστελλον και απο των σαββατων µου παρεκαλυπτον τουσ οφθαλµουσ 
αυτων και εβεβηλουµην εν µεσω αυτων27οι αρχοντεσ αυτησ εν µεσω αυτησ ωσ λυκοι αρπαζοντεσ αρπαγµατα 
του εκχεαι αιµα οπωσ πλεονεξια πλεονεκτωσιν28και οι προφηται αυτησ αλειφοντεσ αυτουσ πεσουνται 
ορωντεσ µαταια µαντευοµενοι ψευδη λεγοντεσ ταδε λεγει κυριοσ και κυριοσ ου λελαληκεν29λαον τησ γησ 
εκπιεζουντεσ αδικια και διαρπαζοντεσ αρπαγµατα πτωχον και πενητα καταδυναστευοντεσ και προσ τον 
προσηλυτον ουκ αναστρεφοµενοι µετα κριµατοσ30και εζητουν εξ αυτων ανδρα αναστρεφοµενον ορθωσ και 
εστωτα προ προσωπου µου ολοσχερωσ εν καιρω τησ γησ του µη εισ τελοσ εξαλειψαι αυτην και ουχ 
ευρον31και εξεχεα επ′ αυτην θυµον µου εν πυρι οργησ µου του συντελεσαι τασ οδουσ αυτων εισ κεφαλασ 
αυτων δεδωκα λεγει κυριοσ κυριοσ 
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Chapter 23
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου δυο γυναικεσ ησαν θυγατερεσ µητροσ µιασ3και 
εξεπορνευσαν εν αιγυπτω εν τη νεοτητι αυτων εκει επεσον οι µαστοι αυτων εκει διεπαρθενευθησαν4και τα 
ονοµατα αυτων ην οολα η πρεσβυτερα και οολιβα η αδελφη αυτησ και εγενοντο µοι και ετεκον υιουσ και 
θυγατερασ και τα ονοµατα αυτων σαµαρεια η οολα και ιερουσαληµ η οολιβα5και εξεπορνευσεν η οολα απ′ 
εµου και επεθετο επι τουσ εραστασ αυτησ επι τουσ ασσυριουσ τουσ εγγιζοντασ αυτη6ενδεδυκοτασ υακινθινα 
ηγουµενουσ και στρατηγουσ νεανισκοι επιλεκτοι παντεσ ιππεισ ιππαζοµενοι εφ′ ιππων7και εδωκεν την 
πορνειαν αυτησ επ′ αυτουσ επιλεκτοι υιοι ασσυριων παντεσ και επι παντασ ουσ επεθετο εν πασι τοισ 
ενθυµηµασιν αυτησ εµιαινετο8και την πορνειαν αυτησ εξ αιγυπτου ουκ εγκατελιπεν οτι µετ′ αυτησ εκοιµωντο 
εν νεοτητι αυτησ και αυτοι διεπαρθενευσαν αυτην και εξεχεαν την πορνειαν αυτων επ′ αυτην9δια τουτο 
παρεδωκα αυτην εισ χειρασ των εραστων αυτησ εισ χειρασ υιων ασσυριων εφ′ ουσ επετιθετο10αυτοι 
απεκαλυψαν την αισχυνην αυτησ υιουσ και θυγατερασ αυτησ ελαβον και αυτην εν ροµφαια απεκτειναν και 
εγενετο λαληµα εισ γυναικασ και εποιησαν εκδικησεισ εν αυτη εισ τασ θυγατερασ11και ειδεν η αδελφη αυτησ 
οολιβα και διεφθειρε την επιθεσιν αυτησ υπερ αυτην και την πορνειαν αυτησ υπερ την πορνειαν τησ αδελφησ 
αυτησ12επι τουσ υιουσ των ασσυριων επεθετο ηγουµενουσ και στρατηγουσ τουσ εγγυσ αυτησ ενδεδυκοτασ 
ευπαρυφα ιππεισ ιππαζοµενουσ εφ′ ιππων νεανισκοι επιλεκτοι παντεσ13και ειδον οτι µεµιανται οδοσ µια των 
δυο14και προσεθετο προσ την πορνειαν αυτησ και ειδεν ανδρασ εζωγραφηµενουσ επι του τοιχου εικονασ 
χαλδαιων εζωγραφηµενουσ εν γραφιδι15εζωσµενουσ ποικιλµατα επι τασ οσφυασ αυτων και τιαραι βαπται επι 
των κεφαλων αυτων οψισ τρισση παντων οµοιωµα υιων χαλδαιων γησ πατριδοσ αυτων16και επεθετο επ′ 
αυτουσ τη ορασει οφθαλµων αυτησ και εξαπεστειλεν αγγελουσ προσ αυτουσ εισ γην χαλδαιων17και ηλθοσαν 
προσ αυτην υιοι βαβυλωνοσ εισ κοιτην καταλυοντων και εµιαινον αυτην εν τη πορνεια αυτησ και εµιανθη εν 
αυτοισ και απεστη η ψυχη αυτησ απ′ αυτων18και απεκαλυψεν την πορνειαν αυτησ και απεκαλυψεν την 
αισχυνην αυτησ και απεστη η ψυχη µου απ′ αυτησ ον τροπον απεστη η ψυχη µου απο τησ αδελφησ 
αυτησ19και επληθυνασ την πορνειαν σου του αναµνησαι ηµερασ νεοτητοσ σου εν αισ επορνευσασ εν 
αιγυπτω20και επεθου επι τουσ χαλδαιουσ ων ησαν ωσ ονων αι σαρκεσ αυτων και αιδοια ιππων τα αιδοια 
αυτων21και επεσκεψω την ανοµιαν νεοτητοσ σου α εποιεισ εν αιγυπτω εν τω καταλυµατι σου ου οι µαστοι 
νεοτητοσ σου22δια τουτο οολιβα ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εξεγειρω τουσ εραστασ σου επι σε αφ′ ων απεστη 
η ψυχη σου απ′ αυτων και επαξω αυτουσ επι σε κυκλοθεν23υιουσ βαβυλωνοσ και παντασ τουσ χαλδαιουσ 
φακουδ και σουε και κουε και παντασ υιουσ ασσυριων µετ′ αυτων νεανισκουσ επιλεκτουσ ηγεµονασ και 
στρατηγουσ παντασ τρισσουσ και ονοµαστουσ ιππευοντασ εφ′ ιππων24και παντεσ ηξουσιν επι σε απο βορρα 
αρµατα και τροχοι µετ′ οχλου λαων θυρεοι και πελται και βαλουσιν φυλακην επι σε κυκλω και δωσω προ 
προσωπου αυτων κριµα και εκδικησουσιν σε εν τοισ κριµασιν αυτων25και δωσω τον ζηλον µου εν σοι και 
ποιησουσιν µετα σου εν οργη θυµου µυκτηρα σου και ωτα σου αφελουσιν και τουσ καταλοιπουσ σου εν 
ροµφαια καταβαλουσιν αυτοι υιουσ σου και θυγατερασ σου ληµψονται και τουσ καταλοιπουσ σου πυρ 
καταφαγεται26και εκδυσουσιν σε τον ιµατισµον σου και ληµψονται τα σκευη τησ καυχησεωσ σου27και 
αποστρεψω τασ ασεβειασ σου εκ σου και την πορνειαν σου εκ γησ αιγυπτου και ου µη αρησ τουσ οφθαλµουσ 
σου επ′ αυτουσ και αιγυπτου ου µη µνησθησ ουκετι28διοτι ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω παραδιδωµι σε 
εισ χειρασ ων µισεισ αφ′ ων απεστη η ψυχη σου απ′ αυτων29και ποιησουσιν εν σοι εν µισει και ληµψονται 
παντασ τουσ πονουσ σου και τουσ µοχθουσ σου και εση γυµνη και ασχηµονουσα και αποκαλυφθησεται 
αισχυνη πορνειασ σου και ασεβεια σου και η πορνεια σου30εποιησεν ταυτα σοι εν τω εκπορνευσαι σε οπισω 
εθνων και εµιαινου εν τοισ ενθυµηµασιν αυτων31εν τη οδω τησ αδελφησ σου επορευθησ και δωσω το 
ποτηριον αυτησ εισ χειρασ σου32ταδε λεγει κυριοσ το ποτηριον τησ αδελφησ σου πιεσαι το βαθυ και το πλατυ 
το πλεοναζον του συντελεσαι33µεθην και εκλυσεωσ πλησθηση και το ποτηριον αφανισµου ποτηριον αδελφησ 
σου σαµαρειασ34και πιεσαι αυτο και τασ εορτασ και τασ νεοµηνιασ αυτησ αποστρεψω διοτι εγω λελαληκα 
λεγει κυριοσ35δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων επελαθου µου και απερριψασ µε οπισω του σωµατοσ σου 
και συ λαβε την ασεβειαν σου και την πορνειαν σου36και ειπεν κυριοσ προσ µε υιε ανθρωπου ου κρινεισ την 
οολαν και την οολιβαν και απαγγελεισ αυταισ τασ ανοµιασ αυτων37οτι εµοιχωντο και αιµα εν χερσιν αυτων 
τα ενθυµηµατα αυτων εµοιχωντο και τα τεκνα αυτων α εγεννησαν µοι διηγαγον αυτοισ δι′ εµπυρων38εωσ και 
ταυτα εποιησαν µοι τα αγια µου εµιαινον και τα σαββατα µου εβεβηλουν39και εν τω σφαζειν αυτουσ τα 
τεκνα αυτων τοισ ειδωλοισ αυτων και εισεπορευοντο εισ τα αγια µου του βεβηλουν αυτα και οτι ουτωσ 
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εποιουν εν µεσω του οικου µου40και οτι τοισ ανδρασιν τοισ ερχοµενοισ µακροθεν οισ αγγελουσ 
εξαπεστελλοσαν προσ αυτουσ και αµα τω ερχεσθαι αυτουσ ευθυσ ελουου και εστιβιζου τουσ οφθαλµουσ σου 
και εκοσµου κοσµω41και εκαθου επι κλινησ εστρωµενησ και τραπεζα κεκοσµηµενη προ προσωπου αυτησ και 
το θυµιαµα µου και το ελαιον µου ευφραινοντο εν αυτοισ42και φωνην αρµονιασ ανεκρουοντο και προσ 
ανδρασ εκ πληθουσ ανθρωπων ηκοντασ εκ τησ ερηµου και εδιδοσαν ψελια επι τασ χειρασ αυτων και 
στεφανον καυχησεωσ επι τασ κεφαλασ αυτων43και ειπα ουκ εν τουτοισ µοιχευουσιν και εργα πορνησ και 
αυτη εξεπορνευσεν44και εισεπορευοντο προσ αυτην ον τροπον εισπορευονται προσ γυναικα πορνην ουτωσ 
εισεπορευοντο προσ οολαν και προσ οολιβαν του ποιησαι ανοµιαν45και ανδρεσ δικαιοι αυτοι εκδικησουσιν 
αυτασ εκδικησει µοιχαλιδοσ και εκδικησει αιµατοσ οτι µοιχαλιδεσ εισιν και αιµα εν χερσιν αυτων46ταδε 
λεγει κυριοσ κυριοσ αναγαγε επ′ αυτασ οχλον και δοσ εν αυταισ ταραχην και διαρπαγην47και λιθοβολησον 
επ′ αυτασ λιθοισ οχλων και κατακεντει αυτασ εν τοισ ξιφεσιν αυτων υιουσ αυτων και θυγατερασ αυτων 
αποκτενουσι και τουσ οικουσ αυτων εµπρησουσιν48και αποστρεψω ασεβειαν εκ τησ γησ και παιδευθησονται 
πασαι αι γυναικεσ και ου µη ποιησουσιν κατα τασ ασεβειασ αυτων49και δοθησεται η ασεβεια υµων εφ′ υµασ 
και τασ αµαρτιασ των ενθυµηµατων υµων ληµψεσθε και γνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ 

Chapter 24
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε εν τω ετει τω ενατω εν τω µηνι τω δεκατω δεκατη του µηνοσ λεγων2υιε 
ανθρωπου γραψον σεαυτω εισ ηµεραν απο τησ ηµερασ ταυτησ αφ′ ησ απηρεισατο βασιλευσ βαβυλωνοσ επι 
ιερουσαληµ απο τησ ηµερασ τησ σηµερον3και ειπον επι τον οικον τον παραπικραινοντα παραβολην και ερεισ 
προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ επιστησον τον λεβητα και εκχεον εισ αυτον υδωρ4και εµβαλε εισ αυτον τα 
διχοτοµηµατα παν διχοτοµηµα καλον σκελοσ και ωµον εκσεσαρκισµενα απο των οστων5εξ επιλεκτων κτηνων 
ειληµµενων και υποκαιε τα οστα υποκατω αυτων εζεσεν εζεσεν και ηψηται τα οστα αυτησ εν µεσω αυτησ6δια 
τουτο ταδε λεγει κυριοσ ω πολισ αιµατων λεβησ εν ω εστιν ιοσ εν αυτω και ο ιοσ ουκ εξηλθεν εξ αυτησ κατα 
µελοσ αυτησ εξηνεγκεν ουκ επεσεν επ′ αυτην κληροσ7οτι αιµα αυτησ εν µεσω αυτησ εστιν επι λεωπετριαν 
τεταχα αυτο ουκ εκκεχυκα αυτο επι την γην του καλυψαι επ′ αυτο γην8του αναβηναι θυµον εισ εκδικησιν 
εκδικηθηναι δεδωκα το αιµα αυτησ επι λεωπετριαν του µη καλυψαι αυτο9δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ καγω 
µεγαλυνω τον δαλον10και πληθυνω τα ξυλα και ανακαυσω το πυρ οπωσ τακη τα κρεα και ελαττωθη ο 
ζωµοσ11και στη επι τουσ ανθρακασ οπωσ προσκαυθη και θερµανθη ο χαλκοσ αυτησ και τακη εν µεσω 
ακαθαρσιασ αυτησ και εκλιπη ο ιοσ αυτησ12και ου µη εξελθη εξ αυτησ πολυσ ο ιοσ αυτησ 
καταισχυνθησεται ο ιοσ αυτησ13ανθ′ ων εµιαινου συ και τι εαν µη καθαρισθησ ετι εωσ ου εµπλησω τον 
θυµον µου14εγω κυριοσ λελαληκα και ηξει και ποιησω ου διαστελω ουδε µη ελεησω κατα τασ οδουσ σου και 
κατα τα ενθυµηµατα σου κρινω σε λεγει κυριοσ δια τουτο εγω κρινω σε κατα τα αιµατα σου και κατα τα 
ενθυµηµατα σου κρινω σε η ακαθαρτοσ η ονοµαστη και πολλη του παραπικραινειν15και εγενετο λογοσ 
κυριου προσ µε λεγων16υιε ανθρωπου ιδου εγω λαµβανω εκ σου τα επιθυµηµατα των οφθαλµων σου εν 
παραταξει ου µη κοπησ ουδε µη κλαυσθησ17στεναγµοσ αιµατοσ οσφυοσ πενθουσ εστιν ουκ εσται το τριχωµα 
σου συµπεπλεγµενον επι σε και τα υποδηµατα σου εν τοισ ποσιν σου ου µη παρακληθησ εν χειλεσιν αυτων 
και αρτον ανδρων ου µη φαγησ18και ελαλησα προσ τον λαον το πρωι ον τροπον ενετειλατο µοι και απεθανεν 
η γυνη µου εσπερασ και εποιησα το πρωι ον τροπον επεταγη µοι19και ειπεν προσ µε ο λαοσ ουκ αναγγελεισ 
ηµιν τι εστιν ταυτα α συ ποιεισ20και ειπα προσ αυτουσ λογοσ κυριου προσ µε εγενετο λεγων21ειπον προσ τον 
οικον του ισραηλ ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω βεβηλω τα αγια µου φρυαγµα ισχυοσ υµων επιθυµηµατα 
οφθαλµων υµων και υπερ ων φειδονται αι ψυχαι υµων και οι υιοι υµων και αι θυγατερεσ υµων ουσ 
εγκατελιπετε εν ροµφαια πεσουνται22και ποιησετε ον τροπον πεποιηκα απο στοµατοσ αυτων ου 
παρακληθησεσθε και αρτον ανδρων ου φαγεσθε23και αι κοµαι υµων επι τησ κεφαλησ υµων και τα υποδηµατα 
υµων εν τοισ ποσιν υµων ουτε µη κοψησθε ουτε µη κλαυσητε και εντακησεσθε εν ταισ αδικιαισ υµων και 
παρακαλεσετε εκαστοσ τον αδελφον αυτου24και εσται ιεζεκιηλ υµιν εισ τερασ κατα παντα οσα εποιησεν 
ποιησετε οταν ελθη ταυτα και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ25και συ υιε ανθρωπου ουχι εν τη ηµερα οταν 
λαµβανω την ισχυν παρ′ αυτων την επαρσιν τησ καυχησεωσ αυτων τα επιθυµηµατα οφθαλµων αυτων και την 
επαρσιν ψυχησ αυτων υιουσ αυτων και θυγατερασ αυτων26εν εκεινη τη ηµερα ηξει ο ανασωζοµενοσ προσ σε 
του αναγγειλαι σοι εισ τα ωτα27εν εκεινη τη ηµερα διανοιχθησεται το στοµα σου προσ τον ανασωζοµενον και 
λαλησεισ και ου µη αποκωφωθησ ουκετι και εση αυτοισ εισ τερασ και επιγνωσονται διοτι εγω κυριοσ . 
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Chapter 25
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι τουσ υιουσ αµµων και 
προφητευσον επ′ αυτουσ3και ερεισ τοισ υιοισ αµµων ακουσατε λογον κυριου ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων 
επεχαρητε επι τα αγια µου οτι εβεβηλωθη και επι την γην του ισραηλ οτι ηφανισθη και επι τον οικον του 
ιουδα οτι επορευθησαν εν αιχµαλωσια4δια τουτο ιδου εγω παραδιδωµι υµασ τοισ υιοισ κεδεµ εισ 
κληρονοµιαν και κατασκηνωσουσιν εν τη απαρτια αυτων εν σοι και δωσουσιν εν σοι τα σκηνωµατα αυτων 
αυτοι φαγονται τουσ καρπουσ σου και αυτοι πιονται την πιοτητα σου5και δωσω την πολιν του αµµων εισ 
νοµασ καµηλων και τουσ υιουσ αµµων εισ νοµην προβατων και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ6διοτι ταδε λεγει 
κυριοσ ανθ′ ων εκροτησασ την χειρα σου και επεψοφησασ τω ποδι σου και επεχαρασ εκ ψυχησ σου επι την 
γην του ισραηλ7δια τουτο εκτενω την χειρα µου επι σε και δωσω σε εισ διαρπαγην εν τοισ εθνεσιν και 
εξολεθρευσω σε εκ των λαων και απολω σε εκ των χωρων απωλεια και επιγνωση διοτι εγω κυριοσ8ταδε λεγει 
κυριοσ ανθ′ ων ειπεν µωαβ ιδου ον τροπον παντα τα εθνη οικοσ ισραηλ και ιουδα9δια τουτο ιδου εγω 
παραλυω τον ωµον µωαβ απο πολεων ακρωτηριων αυτου εκλεκτην γην οικον ασιµουθ επανω πηγησ πολεωσ 
παραθαλασσιασ10τοισ υιοισ κεδεµ επι τουσ υιουσ αµµων δεδωκα αυτουσ εισ κληρονοµιαν οπωσ µη µνεια 
γενηται των υιων αµµων11και εισ µωαβ ποιησω εκδικησιν και επιγνωσονται διοτι εγω κυριοσ12ταδε λεγει 
κυριοσ ανθ′ ων εποιησεν η ιδουµαια εν τω εκδικησαι αυτουσ εκδικησιν εισ τον οικον ιουδα και 
εµνησικακησαν και εξεδικησαν δικην13δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ και εκτενω την χειρα µου επι την 
ιδουµαιαν και εξολεθρευσω εξ αυτησ ανθρωπον και κτηνοσ και θησοµαι αυτην ερηµον και εκ θαιµαν 
διωκοµενοι εν ροµφαια πεσουνται14και δωσω εκδικησιν µου επι την ιδουµαιαν εν χειρι λαου µου ισραηλ και 
ποιησουσιν εν τη ιδουµαια κατα την οργην µου και κατα τον θυµον µου και επιγνωσονται την εκδικησιν µου 
λεγει κυριοσ15δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων εποιησαν οι αλλοφυλοι εν εκδικησει και εξανεστησαν 
εκδικησιν επιχαιροντεσ εκ ψυχησ του εξαλειψαι εωσ αιωνοσ16δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εκτενω 
την χειρα µου επι τουσ αλλοφυλουσ και εξολεθρευσω κρητασ και απολω τουσ καταλοιπουσ τουσ 
κατοικουντασ την παραλιαν17και ποιησω εν αυτοισ εκδικησεισ µεγαλασ και επιγνωσονται διοτι εγω κυριοσ 
εν τω δουναι την εκδικησιν µου επ′ αυτουσ 

Chapter 26
1και εγενηθη εν τω ενδεκατω ετει µια του µηνοσ εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου ανθ′ ων 
ειπεν σορ επι ιερουσαληµ ευγε συνετριβη απολωλεν τα εθνη επεστραφη προσ µε η πληρησ ηρηµωται3δια 
τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επι σε σορ και αναξω επι σε εθνη πολλα ωσ αναβαινει η θαλασσα τοισ 
κυµασιν αυτησ4και καταβαλουσιν τα τειχη σορ και καταβαλουσι τουσ πυργουσ σου και λικµησω τον χουν 
αυτησ απ′ αυτησ και δωσω αυτην εισ λεωπετριαν5ψυγµοσ σαγηνων εσται εν µεσω θαλασσησ οτι εγω 
λελαληκα λεγει κυριοσ και εσται εισ προνοµην τοισ εθνεσιν6και αι θυγατερεσ αυτησ αι εν τω πεδιω µαχαιρα 
αναιρεθησονται και γνωσονται οτι εγω κυριοσ7οτι ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επαγω επι σε σορ τον 
ναβουχοδονοσορ βασιλεα βαβυλωνοσ απο του βορρα βασιλευσ βασιλεων εστιν µεθ′ ιππων και αρµατων και 
ιππεων και συναγωγησ εθνων πολλων σφοδρα8ουτοσ τασ θυγατερασ σου τασ εν τω πεδιω µαχαιρα ανελει και 
δωσει επι σε προφυλακην και περιοικοδοµησει και ποιησει επι σε κυκλω χαρακα και περιστασιν οπλων και 
τασ λογχασ αυτου απεναντι σου δωσει9τα τειχη σου και τουσ πυργουσ σου καταβαλει εν ταισ µαχαιραισ 
αυτου10απο του πληθουσ των ιππων αυτου κατακαλυψει σε ο κονιορτοσ αυτων και απο τησ φωνησ των 
ιππεων αυτου και των τροχων των αρµατων αυτου σεισθησεται τα τειχη σου εισπορευοµενου αυτου τασ 
πυλασ σου ωσ εισπορευοµενοσ εισ πολιν εκ πεδιου11εν ταισ οπλαισ των ιππων αυτου καταπατησουσιν σου 
πασασ τασ πλατειασ τον λαον σου µαχαιρα ανελει και την υποστασιν σου τησ ισχυοσ επι την γην 
καταξει12και προνοµευσει την δυναµιν σου και σκυλευσει τα υπαρχοντα σου και καταβαλει σου τα τειχη και 
τουσ οικουσ σου τουσ επιθυµητουσ καθελει και τουσ λιθουσ σου και τα ξυλα σου και τον χουν σου εισ µεσον 
τησ θαλασσησ εµβαλει13και καταλυσει το πληθοσ των µουσικων σου και η φωνη των ψαλτηριων σου ου µη 
ακουσθη ετι14και δωσω σε εισ λεωπετριαν ψυγµοσ σαγηνων εση ου µη οικοδοµηθησ ετι οτι εγω ελαλησα λεγει 
κυριοσ15διοτι ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ τη σορ ουκ απο φωνησ τησ πτωσεωσ σου εν τω στεναξαι τραυµατιασ 
εν τω σπασαι µαχαιραν εν µεσω σου σεισθησονται αι νησοι16και καταβησονται απο των θρονων αυτων 
παντεσ οι αρχοντεσ εκ των εθνων τησ θαλασσησ και αφελουνται τασ µιτρασ απο των κεφαλων αυτων και τον 
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ιµατισµον τον ποικιλον αυτων εκδυσονται εκστασει εκστησονται επι γην καθεδουνται και φοβηθησονται την 
απωλειαν αυτων και στεναξουσιν επι σε17και ληµψονται επι σε θρηνον και ερουσιν σοι πωσ κατελυθησ εκ 
θαλασσησ η πολισ η επαινεστη η δουσα τον φοβον αυτησ πασι τοισ κατοικουσιν αυτην18και φοβηθησονται 
αι νησοι αφ′ ηµερασ πτωσεωσ σου19οτι ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ οταν δω σε πολιν ηρηµωµενην ωσ τασ 
πολεισ τασ µη κατοικηθησοµενασ εν τω αναγαγειν µε επι σε την αβυσσον και κατακαλυψη σε υδωρ 
πολυ20και καταβιβασω σε προσ τουσ καταβαινοντασ εισ βοθρον προσ λαον αιωνοσ και κατοικιω σε εισ βαθη 
τησ γησ ωσ ερηµον αιωνιον µετα καταβαινοντων εισ βοθρον οπωσ µη κατοικηθησ µηδε ανασταθησ επι γησ 
ζωησ21απωλειαν σε δωσω και ουχ υπαρξεισ ετι εισ τον αιωνα λεγει κυριοσ κυριοσ 

Chapter 27
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου λαβε επι σορ θρηνον3και ερεισ τη σορ τη κατοικουση 
επι τησ εισοδου τησ θαλασσησ τω εµποριω των λαων απο νησων πολλων ταδε λεγει κυριοσ τη σορ συ ειπασ 
εγω περιεθηκα εµαυτη καλλοσ µου4εν καρδια θαλασσησ τω βεελιµ υιοι σου περιεθηκαν σοι καλλοσ5κεδροσ 
εκ σανιρ ωκοδοµηθη σοι ταινιαι σανιδων κυπαρισσου εκ του λιβανου εληµφθησαν του ποιησαι σοι ιστουσ 
ελατινουσ6εκ τησ βασανιτιδοσ εποιησαν τασ κωπασ σου τα ιερα σου εποιησαν εξ ελεφαντοσ οικουσ 
αλσωδεισ απο νησων των χεττιιν7βυσσοσ µετα ποικιλιασ εξ αιγυπτου εγενετο σοι στρωµνη του περιθειναι σοι 
δοξαν και περιβαλειν σε υακινθον και πορφυραν εκ των νησων ελισαι και εγενετο περιβολαια σου8και οι 
αρχοντεσ σου οι κατοικουντεσ σιδωνα και αραδιοι εγενοντο κωπηλαται σου οι σοφοι σου σορ οι ησαν εν σοι 
ουτοι κυβερνηται σου9οι πρεσβυτεροι βυβλιων και οι σοφοι αυτων ησαν εν σοι ουτοι ενισχυον την βουλην 
σου και παντα τα πλοια τησ θαλασσησ και οι κωπηλαται αυτων εγενοντο σοι επι δυσµασ δυσµων10περσαι και 
λυδοι και λιβυεσ ησαν εν τη δυναµει σου ανδρεσ πολεµισται σου πελτασ και περικεφαλαιασ εκρεµασαν εν 
σοι ουτοι εδωκαν την δοξαν σου11υιοι αραδιων και η δυναµισ σου επι των τειχεων σου φυλακεσ εν τοισ 
πυργοισ σου ησαν τασ φαρετρασ αυτων εκρεµασαν επι των ορµων σου κυκλω ουτοι ετελειωσαν σου το 
καλλοσ12καρχηδονιοι εµποροι σου απο πληθουσ πασησ ισχυοσ σου αργυριον και χρυσιον και σιδηρον και 
κασσιτερον και µολυβον εδωκαν την αγοραν σου13η ελλασ και η συµπασα και τα παρατεινοντα ουτοι 
ενεπορευοντο σοι εν ψυχαισ ανθρωπων και σκευη χαλκα εδωκαν την εµποριαν σου14εξ οικου θεργαµα ιππουσ 
και ιππεισ εδωκαν αγοραν σου15υιοι ροδιων εµποροι σου απο νησων επληθυναν την εµποριαν σου οδοντασ 
ελεφαντινουσ και τοισ εισαγοµενοισ αντεδιδουσ τουσ µισθουσ σου16ανθρωπουσ εµποριαν σου απο πληθουσ 
του συµµικτου σου στακτην και ποικιλµατα εκ θαρσισ και ραµωθ και χορχορ εδωκαν την αγοραν 
σου17ιουδασ και οι υιοι του ισραηλ ουτοι εµποροι σου εν σιτου πρασει και µυρων και κασιασ και πρωτον 
µελι και ελαιον και ρητινην εδωκαν εισ τον συµµικτον σου18δαµασκοσ εµποροσ σου εκ πληθουσ πασησ 
δυναµεωσ σου οινοσ εκ χελβων και ερια εκ µιλητου19και οινον εισ την αγοραν σου εδωκαν εξ ασηλ σιδηροσ 
ειργασµενοσ και τροχοσ εν τω συµµικτω σου εστιν20δαιδαν εµποροι σου µετα κτηνων εκλεκτων εισ 
αρµατα21η αραβια και παντεσ οι αρχοντεσ κηδαρ ουτοι εµποροι σου δια χειροσ σου καµηλουσ και κριουσ 
και αµνουσ εν οισ εµπορευονται σε22εµποροι σαβα και ραγµα ουτοι εµποροι σου µετα πρωτων ηδυσµατων και 
λιθων χρηστων και χρυσιον εδωκαν την αγοραν σου23χαρραν και χαννα ουτοι εµποροι σου ασσουρ και 
χαρµαν εµποροι σου24φεροντεσ εµποριαν υακινθον και θησαυρουσ εκλεκτουσ δεδεµενουσ σχοινιοισ και 
κυπαρισσινα25πλοια εν αυτοισ καρχηδονιοι εµποροι σου εν τω πληθει εν τω συµµικτω σου και ενεπλησθησ 
και εβαρυνθησ σφοδρα εν καρδια θαλασσησ26εν υδατι πολλω ηγον σε οι κωπηλαται σου το πνευµα του νοτου 
συνετριψεν σε εν καρδια θαλασσησ27ησαν δυναµεισ σου και ο µισθοσ σου και των συµµικτων σου και οι 
κωπηλαται σου και οι κυβερνηται σου και οι συµβουλοι σου και οι συµµικτοι σου εκ των συµµικτων σου και 
παντεσ οι ανδρεσ οι πολεµισται σου οι εν σοι και πασα η συναγωγη σου εν µεσω σου πεσουνται εν καρδια 
θαλασσησ εν τη ηµερα τησ πτωσεωσ σου28προσ την φωνην τησ κραυγησ σου οι κυβερνηται σου φοβω 
φοβηθησονται29και καταβησονται απο των πλοιων παντεσ οι κωπηλαται σου και οι επιβαται και οι πρωρεισ 
τησ θαλασσησ επι την γην στησονται30και αλαλαξουσιν επι σε τη φωνη αυτων και κεκραξονται πικρον και 
επιθησουσιν επι την κεφαλην αυτων γην και σποδον υποστρωσονται32και ληµψονται οι υιοι αυτων επι σε 
θρηνον και θρηνηµα σοι33ποσον τινα ευρεσ µισθον απο τησ θαλασσησ ενεπλησασ εθνη απο του πληθουσ σου 
και απο του συµµικτου σου επλουτισασ παντασ βασιλεισ τησ γησ34νυν συνετριβησ εν θαλασση εν βαθει 
υδατοσ ο συµµικτοσ σου και πασα η συναγωγη σου εν µεσω σου επεσον παντεσ οι κωπηλαται σου35παντεσ οι 
κατοικουντεσ τασ νησουσ εστυγνασαν επι σε και οι βασιλεισ αυτων εκστασει εξεστησαν και εδακρυσεν το 
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προσωπον αυτων36εµποροι απο εθνων εσυρισαν σε απωλεια εγενου και ουκετι εση εισ τον αιωνα 

Chapter 28
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2και συ υιε ανθρωπου ειπον τω αρχοντι τυρου ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ 
ων υψωθη σου η καρδια και ειπασ θεοσ ειµι εγω κατοικιαν θεου κατωκηκα εν καρδια θαλασσησ συ δε ει 
ανθρωποσ και ου θεοσ και εδωκασ την καρδιαν σου ωσ καρδιαν θεου3µη σοφωτεροσ ει συ του δανιηλ σοφοι 
ουκ επαιδευσαν σε τη επιστηµη αυτων4µη εν τη επιστηµη σου η εν τη φρονησει σου εποιησασ σεαυτω 
δυναµιν και χρυσιον και αργυριον εν τοισ θησαυροισ σου5εν τη πολλη επιστηµη σου και εµπορια σου 
επληθυνασ δυναµιν σου υψωθη η καρδια σου εν τη δυναµει σου6δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ επειδη δεδωκασ 
την καρδιαν σου ωσ καρδιαν θεου7αντι τουτου ιδου εγω επαγω επι σε αλλοτριουσ λοιµουσ απο εθνων και 
εκκενωσουσιν τασ µαχαιρασ αυτων επι σε και επι το καλλοσ τησ επιστηµησ σου και στρωσουσιν το καλλοσ 
σου εισ απωλειαν8και καταβιβασουσιν σε και αποθανη θανατω τραυµατιων εν καρδια θαλασσησ9µη λεγων 
ερεισ θεοσ ειµι εγω ενωπιον των αναιρουντων σε συ δε ει ανθρωποσ και ου θεοσ εν πληθει10απεριτµητων 
απολη εν χερσιν αλλοτριων οτι εγω ελαλησα λεγει κυριοσ11και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων12υιε 
ανθρωπου λαβε θρηνον επι τον αρχοντα τυρου και ειπον αυτω ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ συ αποσφραγισµα 
οµοιωσεωσ και στεφανοσ καλλουσ13εν τη τρυφη του παραδεισου του θεου εγενηθησ παν λιθον χρηστον 
ενδεδεσαι σαρδιον και τοπαζιον και σµαραγδον και ανθρακα και σαπφειρον και ιασπιν και αργυριον και 
χρυσιον και λιγυριον και αχατην και αµεθυστον και χρυσολιθον και βηρυλλιον και ονυχιον και χρυσιου 
ενεπλησασ τουσ θησαυρουσ σου και τασ αποθηκασ σου εν σοι αφ′ ησ ηµερασ εκτισθησ συ14µετα του χερουβ 
εθηκα σε εν ορει αγιω θεου εγενηθησ εν µεσω λιθων πυρινων15εγενηθησ αµωµοσ συ εν ταισ ηµεραισ σου αφ′ 
ησ ηµερασ συ εκτισθησ εωσ ευρεθη τα αδικηµατα εν σοι16απο πληθουσ τησ εµποριασ σου επλησασ τα 
ταµιεια σου ανοµιασ και ηµαρτεσ και ετραυµατισθησ απο ορουσ του θεου και ηγαγεν σε το χερουβ εκ µεσου 
λιθων πυρινων17υψωθη η καρδια σου επι τω καλλει σου διεφθαρη η επιστηµη σου µετα του καλλουσ σου δια 
πληθοσ αµαρτιων σου επι την γην ερριψα σε εναντιον βασιλεων εδωκα σε παραδειγµατισθηναι18δια το 
πληθοσ των αµαρτιων σου και των αδικιων τησ εµποριασ σου εβεβηλωσασ τα ιερα σου και εξαξω πυρ εκ 
µεσου σου τουτο καταφαγεται σε και δωσω σε εισ σποδον επι τησ γησ σου εναντιον παντων των ορωντων 
σε19και παντεσ οι επισταµενοι σε εν τοισ εθνεσιν στυγνασουσιν επι σε απωλεια εγενου και ουχ υπαρξεισ ετι 
εισ τον αιωνα20και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων21υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι 
σιδωνα και προφητευσον επ′ αυτην22και ειπον ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επι σε σιδων και ενδοξασθησοµαι εν 
σοι και γνωση οτι εγω ειµι κυριοσ εν τω ποιησαι µε εν σοι κριµατα και αγιασθησοµαι εν σοι23αιµα και 
θανατοσ εν ταισ πλατειαισ σου και πεσουνται τετραυµατισµενοι εν µαχαιραισ εν σοι περικυκλω σου και 
γνωσονται διοτι εγω ειµι κυριοσ24και ουκ εσονται ουκετι τω οικω του ισραηλ σκολοψ πικριασ και ακανθα 
οδυνησ απο παντων των περικυκλω αυτων των ατιµασαντων αυτουσ και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ25ταδε 
λεγει κυριοσ κυριοσ και συναξω τον ισραηλ εκ των εθνων ου διεσκορπισθησαν εκει και αγιασθησοµαι εν 
αυτοισ ενωπιον των λαων και των εθνων και κατοικησουσιν επι τησ γησ αυτων ην δεδωκα τω δουλω µου 
ιακωβ26και κατοικησουσιν επ′ αυτησ εν ελπιδι και οικοδοµησουσιν οικιασ και φυτευσουσιν αµπελωνασ και 
κατοικησουσιν εν ελπιδι οταν ποιησω κριµα εν πασιν τοισ ατιµασασιν αυτουσ εν τοισ κυκλω αυτων και 
γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ αυτων και ο θεοσ των πατερων αυτων 

Chapter 29
1εν τω ετει τω δεκατω εν τω δεκατω µηνι µια του µηνοσ εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου 
στηρισον το προσωπον σου επι φαραω βασιλεα αιγυπτου και προφητευσον επ′ αυτον και επ′ αιγυπτον 
ολην3και ειπον ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επι φαραω τον δρακοντα τον µεγαν τον εγκαθηµενον εν µεσω 
ποταµων αυτου τον λεγοντα εµοι εισιν οι ποταµοι και εγω εποιησα αυτουσ4και εγω δωσω παγιδασ εισ τασ 
σιαγονασ σου και προσκολλησω τουσ ιχθυσ του ποταµου σου προσ τασ πτερυγασ σου και αναξω σε εκ µεσου 
του ποταµου σου και παντασ τουσ ιχθυασ του ποταµου σου5και καταβαλω σε εν ταχει και παντασ τουσ 
ιχθυασ του ποταµου σου επι προσωπον του πεδιου πεση και ου µη συναχθησ και ου µη περισταλησ τοισ 
θηριοισ τησ γησ και τοισ πετεινοισ του ουρανου δεδωκα σε εισ καταβρωµα6και γνωσονται παντεσ οι 
κατοικουντεσ αιγυπτον οτι εγω ειµι κυριοσ ανθ′ ων εγενηθησ ραβδοσ καλαµινη τω οικω ισραηλ7οτε 
επελαβοντο σου τη χειρι αυτων εθλασθησ και οτε επεκρατησεν επ′ αυτουσ πασα χειρ και οτε επανεπαυσαντο 
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επι σε συνετριβησ και συνεκλασασ αυτων πασαν οσφυν8δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επαγω επι σε 
ροµφαιαν και απολω ανθρωπουσ απο σου και κτηνη9και εσται η γη αιγυπτου απωλεια και ερηµοσ και 
γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ αντι του λεγειν σε οι ποταµοι εµοι εισιν και εγω εποιησα αυτουσ10δια τουτο 
ιδου εγω επι σε και επι παντασ τουσ ποταµουσ σου και δωσω γην αιγυπτου εισ ερηµον και ροµφαιαν και 
απωλειαν απο µαγδωλου και συηνησ και εωσ οριων αιθιοπων11ου µη διελθη εν αυτη πουσ ανθρωπου και 
πουσ κτηνουσ ου µη διελθη αυτην και ου κατοικηθησεται τεσσαρακοντα ετη12και δωσω την γην αυτησ 
απωλειαν εν µεσω γησ ηρηµωµενησ και αι πολεισ αυτησ εν µεσω πολεων ηρηµωµενων εσονται τεσσαρακοντα 
ετη και διασπερω αιγυπτον εν τοισ εθνεσιν και λικµησω αυτουσ εισ τασ χωρασ13ταδε λεγει κυριοσ µετα 
τεσσαρακοντα ετη συναξω τουσ αιγυπτιουσ απο των εθνων ου διεσκορπισθησαν εκει14και αποστρεψω την 
αιχµαλωσιαν των αιγυπτιων και κατοικισω αυτουσ εν γη παθουρησ εν τη γη οθεν εληµφθησαν και εσται αρχη 
ταπεινη15παρα πασασ τασ αρχασ ου µη υψωθη ετι επι τα εθνη και ολιγοστουσ αυτουσ ποιησω του µη ειναι 
αυτουσ πλειονασ εν τοισ εθνεσιν16και ουκετι εσονται τω οικω ισραηλ εισ ελπιδα αναµιµνησκουσαν ανοµιαν 
εν τω αυτουσ ακολουθησαι οπισω αυτων και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ17και εγενετο εν τω εβδοµω και 
εικοστω ετει µια του µηνοσ του πρωτου εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων18υιε ανθρωπου ναβουχοδονοσορ 
βασιλευσ βαβυλωνοσ κατεδουλωσατο αυτου την δυναµιν δουλεια µεγαλη επι τυρου πασα κεφαλη φαλακρα 
και πασ ωµοσ µαδων και µισθοσ ουκ εγενηθη αυτω και τη δυναµει αυτου επι τυρου και τησ δουλειασ ησ 
εδουλευσαν επ′ αυτην19ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου διδωµι τω ναβουχοδονοσορ βασιλει βαβυλωνοσ γην 
αιγυπτου και προνοµευσει την προνοµην αυτησ και σκυλευσει τα σκυλα αυτησ και εσται µισθοσ τη δυναµει 
αυτου20αντι τησ λειτουργιασ αυτου ησ εδουλευσεν επι τυρον δεδωκα αυτω γην αιγυπτου ταδε λεγει κυριοσ 
κυριοσ21εν τη ηµερα εκεινη ανατελει κερασ παντι τω οικω ισραηλ και σοι δωσω στοµα ανεωγµενον εν µεσω 
αυτων και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ 

Chapter 30
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου προφητευσον και ειπον ταδε λεγει κυριοσ ω ω η 
ηµερα3οτι εγγυσ η ηµερα του κυριου ηµερα περασ εθνων εσται4και ηξει µαχαιρα επ′ αιγυπτιουσ και εσται 
ταραχη εν τη αιθιοπια και πεσουνται τετραυµατισµενοι εν αιγυπτω και συµπεσειται αυτησ τα θεµελια5περσαι 
και κρητεσ και λυδοι και λιβυεσ και παντεσ οι επιµικτοι και των υιων τησ διαθηκησ µου µαχαιρα πεσουνται 
εν αυτη6και πεσουνται τα αντιστηριγµατα αιγυπτου και καταβησεται η υβρισ τησ ισχυοσ αυτησ απο 
µαγδωλου εωσ συηνησ µαχαιρα πεσουνται εν αυτη λεγει κυριοσ7και ερηµωθησεται εν µεσω χωρων 
ηρηµωµενων και αι πολεισ αυτων εν µεσω πολεων ηρηµωµενων εσονται8και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ 
οταν δω πυρ επ′ αιγυπτον και συντριβωσι παντεσ οι βοηθουντεσ αυτη9εν τη ηµερα εκεινη εξελευσονται 
αγγελοι σπευδοντεσ αφανισαι την αιθιοπιαν και εσται ταραχη εν αυτοισ εν τη ηµερα αιγυπτου οτι ιδου 
ηκει10ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ και απολω πληθοσ αιγυπτιων δια χειροσ ναβουχοδονοσορ βασιλεωσ 
βαβυλωνοσ11αυτου και του λαου αυτου λοιµοι απο εθνων απεσταλµενοι απολεσαι την γην και εκκενωσουσιν 
παντεσ τασ µαχαιρασ αυτων επ′ αιγυπτον και πλησθησεται η γη τραυµατιων12και δωσω τουσ ποταµουσ 
αυτων ερηµουσ και απολω την γην και το πληρωµα αυτησ εν χερσιν αλλοτριων εγω κυριοσ λελαληκα13οτι 
ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ και απολω µεγιστανασ απο µεµφεωσ και αρχοντασ εκ γησ αιγυπτου και ουκ εσονται 
ετι14και απολω γην παθουρησ και δωσω πυρ επι τανιν και ποιησω εκδικησιν εν διοσπολει15και εκχεω τον 
θυµον µου επι σαιν την ισχυν αιγυπτου και απολω το πληθοσ µεµφεωσ16και δωσω πυρ επ′ αιγυπτον και 
ταραχην ταραχθησεται συηνη και εν διοσπολει εσται εκρηγµα και διαχυθησεται υδατα17νεανισκοι ηλιου 
πολεωσ και βουβαστου εν µαχαιρα πεσουνται και αι γυναικεσ εν αιχµαλωσια πορευσονται18και εν ταφνασ 
συσκοτασει η ηµερα εν τω συντριψαι µε εκει τα σκηπτρα αιγυπτου και απολειται εκει η υβρισ τησ ισχυοσ 
αυτησ και αυτην νεφελη καλυψει και αι θυγατερεσ αυτησ αιχµαλωτοι αχθησονται19και ποιησω κριµα εν 
αιγυπτω και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ20και εγενετο εν τω ενδεκατω ετει εν τω πρωτω µηνι εβδοµη του 
µηνοσ εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων21υιε ανθρωπου τουσ βραχιονασ φαραω βασιλεωσ αιγυπτου 
συνετριψα και ιδου ου κατεδεθη του δοθηναι ιασιν του δοθηναι επ′ αυτον µαλαγµα του δοθηναι ισχυν 
επιλαβεσθαι µαχαιρασ22δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω επι φαραω βασιλεα αιγυπτου και 
συντριψω τουσ βραχιονασ αυτου τουσ ισχυρουσ και τουσ τεταµενουσ και καταβαλω την µαχαιραν αυτου εκ 
τησ χειροσ αυτου23και διασπερω αιγυπτον εισ τα εθνη και λικµησω αυτουσ εισ τασ χωρασ24και κατισχυσω 
τουσ βραχιονασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και δωσω την ροµφαιαν µου εισ την χειρα αυτου και επαξει αυτην επ′ 
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αιγυπτον και προνοµευσει την προνοµην αυτησ και σκυλευσει τα σκυλα αυτησ25και ενισχυσω τουσ 
βραχιονασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ οι δε βραχιονεσ φαραω πεσουνται και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ εν τω 
δουναι την ροµφαιαν µου εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και εκτενει αυτην επι γην αιγυπτου26και διασπερω 
αιγυπτον εισ τα εθνη και λικµησω αυτουσ εισ τασ χωρασ και γνωσονται παντεσ οτι εγω ειµι κυριοσ 

Chapter 31
1και εγενετο εν τω ενδεκατω ετει εν τω τριτω µηνι µια του µηνοσ εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε 
ανθρωπου ειπον προσ φαραω βασιλεα αιγυπτου και τω πληθει αυτου τινι ωµοιωσασ σεαυτον εν τω υψει 
σου3ιδου ασσουρ κυπαρισσοσ εν τω λιβανω και καλοσ ταισ παραφυασιν και υψηλοσ τω µεγεθει εισ µεσον 
νεφελων εγενετο η αρχη αυτου4υδωρ εξεθρεψεν αυτον η αβυσσοσ υψωσεν αυτον τουσ ποταµουσ αυτησ 
ηγαγεν κυκλω των φυτων αυτου και τα συστεµατα αυτησ εξαπεστειλεν εισ παντα τα ξυλα του πεδιου5ενεκεν 
τουτου υψωθη το µεγεθοσ αυτου παρα παντα τα ξυλα του πεδιου και επλατυνθησαν οι κλαδοι αυτου αφ′ 
υδατοσ πολλου6εν ταισ παραφυασιν αυτου ενοσσευσαν παντα τα πετεινα του ουρανου και υποκατω των 
κλαδων αυτου εγεννωσαν παντα τα θηρια του πεδιου εν τη σκια αυτου κατωκησεν παν πληθοσ εθνων7και 
εγενετο καλοσ εν τω υψει αυτου δια το πληθοσ των κλαδων αυτου οτι εγενηθησαν αι ριζαι αυτου εισ υδωρ 
πολυ8κυπαρισσοι τοιαυται ουκ εγενηθησαν εν τω παραδεισω του θεου και πιτυεσ ουχ οµοιαι ταισ 
παραφυασιν αυτου και ελαται ουκ εγενοντο οµοιαι τοισ κλαδοισ αυτου παν ξυλον εν τω παραδεισω του θεου 
ουχ ωµοιωθη αυτω εν τω καλλει αυτου9δια το πληθοσ των κλαδων αυτου και εζηλωσεν αυτον τα ξυλα του 
παραδεισου τησ τρυφησ του θεου10δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων εγενου µεγασ τω µεγεθει και εδωκασ 
την αρχην σου εισ µεσον νεφελων και ειδον εν τω υψωθηναι αυτον11και παρεδωκα αυτον εισ χειρασ 
αρχοντοσ εθνων και εποιησεν την απωλειαν αυτου12και εξωλεθρευσαν αυτον αλλοτριοι λοιµοι απο εθνων και 
κατεβαλον αυτον επι των ορεων εν πασαισ ταισ φαραγξιν επεσαν οι κλαδοι αυτου και συνετριβη τα στελεχη 
αυτου εν παντι πεδιω τησ γησ και κατεβησαν απο τησ σκεπησ αυτων παντεσ οι λαοι των εθνων και ηδαφισαν 
αυτον13επι την πτωσιν αυτου ανεπαυσαντο παντα τα πετεινα του ουρανου και επι τα στελεχη αυτου εγενοντο 
παντα τα θηρια του αγρου14οπωσ µη υψωθωσιν εν τω µεγεθει αυτων παντα τα ξυλα τα εν τω υδατι και ουκ 
εδωκαν την αρχην αυτων εισ µεσον νεφελων και ουκ εστησαν εν τω υψει αυτων προσ αυτα παντεσ οι 
πινοντεσ υδωρ παντεσ εδοθησαν εισ θανατον εισ γησ βαθοσ εν µεσω υιων ανθρωπων προσ καταβαινοντασ εισ 
βοθρον15ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ εν η ηµερα κατεβη εισ αδου επενθησεν αυτον η αβυσσοσ και επεστησα 
τουσ ποταµουσ αυτησ και εκωλυσα πληθοσ υδατοσ και εσκοτασεν επ′ αυτον ο λιβανοσ παντα τα ξυλα του 
πεδιου επ′ αυτω εξελυθησαν16απο τησ φωνησ τησ πτωσεωσ αυτου εσεισθησαν τα εθνη οτε κατεβιβαζον αυτον 
εισ αδου µετα των καταβαινοντων εισ λακκον και παρεκαλουν αυτον εν γη παντα τα ξυλα τησ τρυφησ και τα 
εκλεκτα του λιβανου παντα τα πινοντα υδωρ17και γαρ αυτοι κατεβησαν µετ′ αυτου εισ αδου εν τοισ 
τραυµατιαισ απο µαχαιρασ και το σπερµα αυτου οι κατοικουντεσ υπο την σκεπην αυτου εν µεσω τησ ζωησ 
αυτων απωλοντο18τινι ωµοιωθησ καταβηθι και καταβιβασθητι µετα των ξυλων τησ τρυφησ εισ γησ βαθοσ εν 
µεσω απεριτµητων κοιµηθηση µετα τραυµατιων µαχαιρασ ουτωσ φαραω και το πληθοσ τησ ισχυοσ αυτου 
λεγει κυριοσ κυριοσ 

Chapter 32
1και εγενετο εν τω ενδεκατω ετει εν τω δωδεκατω µηνι µια του µηνοσ εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε 
ανθρωπου λαβε θρηνον επι φαραω βασιλεα αιγυπτου και ερεισ αυτω λεοντι εθνων ωµοιωθησ και συ ωσ 
δρακων ο εν τη θαλασση και εκερατιζεσ τοισ ποταµοισ σου και εταρασσεσ υδωρ τοισ ποσιν σου και 
κατεπατεισ τουσ ποταµουσ σου3ταδε λεγει κυριοσ και περιβαλω επι σε δικτυα λαων πολλων και αναξω σε εν 
τω αγκιστρω µου4και εκτενω σε επι την γην πεδια πλησθησεται σου και επικαθιω επι σε παντα τα πετεινα του 
ουρανου και εµπλησω εκ σου παντα τα θηρια πασησ τησ γησ5και δωσω τασ σαρκασ σου επι τα ορη και 
εµπλησω απο του αιµατοσ σου6και ποτισθησεται η γη απο των προχωρηµατων σου απο του πληθουσ σου επι 
των ορεων φαραγγασ εµπλησω απο σου7και κατακαλυψω εν τω σβεσθηναι σε ουρανον και συσκοτασω τα 
αστρα αυτου ηλιον εν νεφελη καλυψω και σεληνη ου µη φανη το φωσ αυτησ8παντα τα φαινοντα φωσ εν τω 
ουρανω συσκοτασουσιν επι σε και δωσω σκοτοσ επι την γην σου λεγει κυριοσ κυριοσ9και παροργιω καρδιαν 
λαων πολλων ηνικα αν αγω αιχµαλωσιαν σου εισ τα εθνη εισ γην ην ουκ εγνωσ10και στυγνασουσιν επι σε 
εθνη πολλα και οι βασιλεισ αυτων εκστασει εκστησονται εν τω πετασθαι την ροµφαιαν µου επι προσωπα 
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αυτων προσδεχοµενοι την πτωσιν αυτων αφ′ ηµερασ πτωσεωσ σου11οτι ταδε λεγει κυριοσ ροµφαια βασιλεωσ 
βαβυλωνοσ ηξει σοι12εν µαχαιραισ γιγαντων και καταβαλω την ισχυν σου λοιµοι απο εθνων παντεσ και 
απολουσι την υβριν αιγυπτου και συντριβησεται πασα η ισχυσ αυτησ13και απολω παντα τα κτηνη αυτησ αφ′ 
υδατοσ πολλου και ου µη ταραξη αυτο ετι πουσ ανθρωπου και ιχνοσ κτηνων ου µη καταπατηση αυτο14ουτωσ 
τοτε ησυχασει τα υδατα αυτων και οι ποταµοι αυτων ωσ ελαιον πορευσονται λεγει κυριοσ15οταν δω αιγυπτον 
εισ απωλειαν και ερηµωθη η γη συν τη πληρωσει αυτησ οταν διασπειρω παντασ τουσ κατοικουντασ εν αυτη 
και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ16θρηνοσ εστιν και θρηνησεισ αυτον και αι θυγατερεσ των εθνων 
θρηνησουσιν αυτον επ′ αιγυπτον και επι πασαν την ισχυν αυτησ θρηνησουσιν αυτην λεγει κυριοσ 
κυριοσ17και εγενηθη εν τω δωδεκατω ετει του πρωτου µηνοσ πεντεκαιδεκατη του µηνοσ εγενετο λογοσ κυριου 
προσ µε λεγων18υιε ανθρωπου θρηνησον επι την ισχυν αιγυπτου και καταβιβασουσιν αυτησ τασ θυγατερασ 
τα εθνη νεκρασ εισ το βαθοσ τησ γησ προσ τουσ καταβαινοντασ εισ βοθρον20εν µεσω τραυµατιων µαχαιρασ 
πεσουνται µετ′ αυτου και κοιµηθησεται πασα η ισχυσ αυτου21και ερουσιν σοι οι γιγαντεσ εν βαθει βοθρου 
γινου τινοσ κρειττων ει καταβηθι και κοιµηθητι µετα απεριτµητων εν µεσω τραυµατιων µαχαιρασ22εκει 
ασσουρ και πασα η συναγωγη αυτου παντεσ τραυµατιαι εκει εδοθησαν και η ταφη αυτων εν βαθει βοθρου και 
εγενηθη η συναγωγη αυτου περικυκλω του µνηµατοσ αυτου παντεσ οι τραυµατιαι οι πεπτωκοτεσ µαχαιρα23οι 
δοντεσ τον φοβον αυτων επι γησ ζωησ24εκει αιλαµ και πασα η δυναµισ αυτου περικυκλω του µνηµατοσ αυτου 
παντεσ οι τραυµατιαι οι πεπτωκοτεσ µαχαιρα και οι καταβαινοντεσ απεριτµητοι εισ γησ βαθοσ οι δεδωκοτεσ 
αυτων φοβον επι γησ ζωησ και ελαβοσαν την βασανον αυτων µετα των καταβαινοντων εισ βοθρον25εν µεσω 
τραυµατιων26εκει εδοθησαν µοσοχ και θοβελ και πασα η ισχυσ αυτων περικυκλω του µνηµατοσ αυτου 
παντεσ τραυµατιαι αυτου παντεσ απεριτµητοι τραυµατιαι απο µαχαιρασ οι δεδωκοτεσ τον φοβον αυτων επι 
γησ ζωησ27και εκοιµηθησαν µετα των γιγαντων των πεπτωκοτων απο αιωνοσ οι κατεβησαν εισ αδου εν οπλοισ 
πολεµικοισ και εθηκαν τασ µαχαιρασ αυτων υπο τασ κεφαλασ αυτων και εγενηθησαν αι ανοµιαι αυτων επι 
των οστων αυτων οτι εξεφοβησαν γιγαντασ εν γη ζωησ28και συ εν µεσω απεριτµητων κοιµηθηση µετα 
τετραυµατισµενων µαχαιρα29εκει εδοθησαν οι αρχοντεσ ασσουρ οι δοντεσ την ισχυν αυτου εισ τραυµα 
µαχαιρασ ουτοι µετα τραυµατιων εκοιµηθησαν µετα καταβαινοντων εισ βοθρον30εκει οι αρχοντεσ του βορρα 
παντεσ στρατηγοι ασσουρ οι καταβαινοντεσ τραυµατιαι συν τω φοβω αυτων και τη ισχυι αυτων εκοιµηθησαν 
απεριτµητοι µετα τραυµατιων µαχαιρασ και απηνεγκαν την βασανον αυτων µετα των καταβαινοντων εισ 
βοθρον31εκεινουσ οψεται βασιλευσ φαραω και παρακληθησεται επι πασαν την ισχυν αυτων λεγει κυριοσ 
κυριοσ32οτι δεδωκα τον φοβον αυτου επι γησ ζωησ και κοιµηθησεται εν µεσω απεριτµητων µετα τραυµατιων 
µαχαιρασ φαραω και παν το πληθοσ αυτου λεγει κυριοσ κυριοσ 

Chapter 33
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου λαλησον τοισ υιοισ του λαου σου και ερεισ προσ 
αυτουσ γη εφ′ ην αν επαγω ροµφαιαν και λαβη ο λαοσ τησ γησ ανθρωπον ενα εξ αυτων και δωσιν αυτον 
εαυτοισ εισ σκοπον3και ιδη την ροµφαιαν ερχοµενην επι την γην και σαλπιση τη σαλπιγγι και σηµανη τω 
λαω4και ακουση ο ακουσασ την φωνην τησ σαλπιγγοσ και µη φυλαξηται και επελθη η ροµφαια και καταλαβη 
αυτον το αιµα αυτου επι τησ κεφαλησ αυτου εσται5οτι την φωνην τησ σαλπιγγοσ ακουσασ ουκ εφυλαξατο το 
αιµα αυτου επ′ αυτου εσται και ουτοσ οτι εφυλαξατο την ψυχην αυτου εξειλατο6και ο σκοποσ εαν ιδη την 
ροµφαιαν ερχοµενην και µη σηµανη τη σαλπιγγι και ο λαοσ µη φυλαξηται και ελθουσα η ροµφαια λαβη εξ 
αυτων ψυχην αυτη δια την αυτησ ανοµιαν εληµφθη και το αιµα εκ τησ χειροσ του σκοπου εκζητησω7και συ 
υιε ανθρωπου σκοπον δεδωκα σε τω οικω ισραηλ και ακουση εκ στοµατοσ µου λογον8εν τω ειπαι µε τω 
αµαρτωλω θανατω θανατωθηση και µη λαλησησ του φυλαξασθαι τον ασεβη απο τησ οδου αυτου αυτοσ ο 
ανοµοσ τη ανοµια αυτου αποθανειται το δε αιµα αυτου εκ τησ χειροσ σου εκζητησω9συ δε εαν 
προαπαγγειλησ τω ασεβει την οδον αυτου του αποστρεψαι απ′ αυτησ και µη αποστρεψη απο τησ οδου αυτου 
ουτοσ τη ασεβεια αυτου αποθανειται και συ την ψυχην σαυτου εξηρησαι10και συ υιε ανθρωπου ειπον τω 
οικω ισραηλ ουτωσ ελαλησατε λεγοντεσ αι πλαναι ηµων και αι ανοµιαι ηµων εφ′ ηµιν εισιν και εν αυταισ 
ηµεισ τηκοµεθα και πωσ ζησοµεθα11ειπον αυτοισ ζω εγω ταδε λεγει κυριοσ ου βουλοµαι τον θανατον του 
ασεβουσ ωσ το αποστρεψαι τον ασεβη απο τησ οδου αυτου και ζην αυτον αποστροφη αποστρεψατε απο τησ 
οδου υµων και ινα τι αποθνησκετε οικοσ ισραηλ12ειπον προσ τουσ υιουσ του λαου σου δικαιοσυνη δικαιου 
ου µη εξεληται αυτον εν η αν ηµερα πλανηθη και ανοµια ασεβουσ ου µη κακωση αυτον εν η αν ηµερα 
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αποστρεψη απο τησ ανοµιασ αυτου και δικαιοσ ου µη δυνηται σωθηναι13εν τω ειπαι µε τω δικαιω ουτοσ 
πεποιθεν επι τη δικαιοσυνη αυτου και ποιηση ανοµιαν πασαι αι δικαιοσυναι αυτου ου µη αναµνησθωσιν εν 
τη αδικια αυτου η εποιησεν εν αυτη αποθανειται14και εν τω ειπαι µε τω ασεβει θανατω θανατωθηση και 
αποστρεψη απο τησ αµαρτιασ αυτου και ποιηση κριµα και δικαιοσυνην15και ενεχυρασµα αποδω και 
αρπαγµα αποτειση εν προσταγµασιν ζωησ διαπορευηται του µη ποιησαι αδικον ζωη ζησεται και ου µη 
αποθανη16πασαι αι αµαρτιαι αυτου ασ ηµαρτεν ου µη αναµνησθωσιν οτι κριµα και δικαιοσυνην εποιησεν εν 
αυτοισ ζησεται17και ερουσιν οι υιοι του λαου σου ουκ ευθεια η οδοσ του κυριου και αυτη η οδοσ αυτων ουκ 
ευθεια18εν τω αποστρεψαι δικαιον απο τησ δικαιοσυνησ αυτου και ποιηση ανοµιασ και αποθανειται εν 
αυταισ19και εν τω αποστρεψαι τον αµαρτωλον απο τησ ανοµιασ αυτου και ποιηση κριµα και δικαιοσυνην εν 
αυτοισ αυτοσ ζησεται20και τουτο εστιν ο ειπατε ουκ ευθεια η οδοσ κυριου εκαστον εν ταισ οδοισ αυτου 
κρινω υµασ οικοσ ισραηλ21και εγενηθη εν τω δωδεκατω ετει εν τω δωδεκατω µηνι πεµπτη του µηνοσ τησ 
αιχµαλωσιασ ηµων ηλθεν ο ανασωθεισ προσ µε απο ιερουσαληµ λεγων εαλω η πολισ22και εγενηθη επ′ εµε 
χειρ κυριου εσπερασ πριν ελθειν αυτον και ηνοιξεν µου το στοµα εωσ ηλθεν προσ µε το πρωι και ανοιχθεν 
µου το στοµα ου συνεσχεθη ετι23και εγενηθη λογοσ κυριου προσ µε λεγων24υιε ανθρωπου οι κατοικουντεσ 
τασ ηρηµωµενασ επι τησ γησ του ισραηλ λεγουσιν εισ ην αβρααµ και κατεσχεν την γην και ηµεισ πλειουσ 
εσµεν ηµιν δεδοται η γη εισ κατασχεσιν25δια τουτο ειπον αυτοισ ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ27ζω εγω ει µην οι 
εν ταισ ηρηµωµεναισ µαχαιρα πεσουνται και οι επι προσωπου του πεδιου τοισ θηριοισ του αγρου δοθησονται 
εισ καταβρωµα και τουσ εν ταισ τετειχισµεναισ και τουσ εν τοισ σπηλαιοισ θανατω αποκτενω28και δωσω την 
γην ερηµον και απολειται η υβρισ τησ ισχυοσ αυτησ και ερηµωθησεται τα ορη του ισραηλ δια το µη ειναι 
διαπορευοµενον29και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ και ποιησω την γην αυτων ερηµον και ερηµωθησεται δια 
παντα τα βδελυγµατα αυτων α εποιησαν30και συ υιε ανθρωπου οι υιοι του λαου σου οι λαλουντεσ περι σου 
παρα τα τειχη και εν τοισ πυλωσι των οικιων και λαλουσιν ανθρωποσ τω αδελφω αυτου λεγοντεσ συνελθωµεν 
και ακουσωµεν τα εκπορευοµενα παρα κυριου31ερχονται προσ σε ωσ συµπορευεται λαοσ και καθηνται 
εναντιον σου και ακουουσιν τα ρηµατα σου και αυτα ου µη ποιησουσιν οτι ψευδοσ εν τω στοµατι αυτων και 
οπισω των µιασµατων η καρδια αυτων32και γινη αυτοισ ωσ φωνη ψαλτηριου ηδυφωνου ευαρµοστου και 
ακουσονται σου τα ρηµατα και ου µη ποιησουσιν αυτα33και ηνικα αν ελθη ερουσιν ιδου ηκει και γνωσονται 
οτι προφητησ ην εν µεσω αυτων 

Chapter 34
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου προφητευσον επι τουσ ποιµενασ του ισραηλ 
προφητευσον και ειπον τοισ ποιµεσι ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ω ποιµενεσ ισραηλ µη βοσκουσιν ποιµενεσ 
εαυτουσ ου τα προβατα βοσκουσιν οι ποιµενεσ3ιδου το γαλα κατεσθετε και τα ερια περιβαλλεσθε και το παχυ 
σφαζετε και τα προβατα µου ου βοσκετε4το ησθενηκοσ ουκ ενισχυσατε και το κακωσ εχον ουκ 
εσωµατοποιησατε και το συντετριµµενον ου κατεδησατε και το πλανωµενον ουκ επεστρεψατε και το 
απολωλοσ ουκ εζητησατε και το ισχυρον κατειργασασθε µοχθω5και διεσπαρη τα προβατα µου δια το µη ειναι 
ποιµενασ και εγενηθη εισ καταβρωµα πασι τοισ θηριοισ του αγρου6και διεσπαρη µου τα προβατα εν παντι 
ορει και επι παν βουνον υψηλον και επι προσωπου πασησ τησ γησ διεσπαρη και ουκ ην ο εκζητων ουδε ο 
αποστρεφων7δια τουτο ποιµενεσ ακουσατε λογον κυριου8ζω εγω λεγει κυριοσ κυριοσ ει µην αντι του γενεσθαι 
τα προβατα µου εισ προνοµην και γενεσθαι τα προβατα µου εισ καταβρωµα πασι τοισ θηριοισ του πεδιου 
παρα το µη ειναι ποιµενασ και ουκ εξεζητησαν οι ποιµενεσ τα προβατα µου και εβοσκησαν οι ποιµενεσ 
εαυτουσ τα δε προβατα µου ουκ εβοσκησαν9αντι τουτου ποιµενεσ10ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω επι 
τουσ ποιµενασ και εκζητησω τα προβατα µου εκ των χειρων αυτων και αποστρεψω αυτουσ του µη ποιµαινειν 
τα προβατα µου και ου βοσκησουσιν ετι οι ποιµενεσ αυτα και εξελουµαι τα προβατα µου εκ του στοµατοσ 
αυτων και ουκ εσονται αυτοισ ετι εισ καταβρωµα11διοτι ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εκζητησω τα προβατα µου 
και επισκεψοµαι αυτα12ωσπερ ζητει ο ποιµην το ποιµνιον αυτου εν ηµερα οταν η γνοφοσ και νεφελη εν µεσω 
προβατων διακεχωρισµενων ουτωσ εκζητησω τα προβατα µου και απελασω αυτα απο παντοσ τοπου ου 
διεσπαρησαν εκει εν ηµερα νεφελησ και γνοφου13και εξαξω αυτουσ εκ των εθνων και συναξω αυτουσ απο των 
χωρων και εισαξω αυτουσ εισ την γην αυτων και βοσκησω αυτουσ επι τα ορη ισραηλ και εν ταισ φαραγξιν 
και εν παση κατοικια τησ γησ14εν νοµη αγαθη βοσκησω αυτουσ και εν τω ορει τω υψηλω ισραηλ εσονται αι 
µανδραι αυτων εκει κοιµηθησονται και εκει αναπαυσονται εν τρυφη αγαθη και εν νοµη πιονι βοσκηθησονται 
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επι των ορεων ισραηλ15εγω βοσκησω τα προβατα µου και εγω αναπαυσω αυτα και γνωσονται οτι εγω ειµι 
κυριοσ ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ16το απολωλοσ ζητησω και το πλανωµενον επιστρεψω και το συντετριµµενον 
καταδησω και το εκλειπον ενισχυσω και το ισχυρον φυλαξω και βοσκησω αυτα µετα κριµατοσ17και υµεισ 
προβατα ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω διακρινω ανα µεσον προβατου και προβατου κριων και 
τραγων18και ουχ ικανον υµιν οτι την καλην νοµην ενεµεσθε και τα καταλοιπα τησ νοµησ υµων κατεπατειτε 
τοισ ποσιν υµων και το καθεστηκοσ υδωρ επινετε και το λοιπον τοισ ποσιν υµων εταρασσετε19και τα προβατα 
µου τα πατηµατα των ποδων υµων ενεµοντο και το τεταραγµενον υδωρ υπο των ποδων υµων επινον20δια τουτο 
ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω διακρινω ανα µεσον προβατου ισχυρου και ανα µεσον προβατου 
ασθενουσ21επι ταισ πλευραισ και τοισ ωµοισ υµων διωθεισθε και τοισ κερασιν υµων εκερατιζετε και παν το 
εκλειπον εξεθλιβετε22και σωσω τα προβατα µου και ου µη ωσιν ετι εισ προνοµην και κρινω ανα µεσον κριου 
προσ κριον23και αναστησω επ′ αυτουσ ποιµενα ενα και ποιµανει αυτουσ τον δουλον µου δαυιδ και εσται 
αυτων ποιµην24και εγω κυριοσ εσοµαι αυτοισ εισ θεον και δαυιδ εν µεσω αυτων αρχων εγω κυριοσ 
ελαλησα25και διαθησοµαι τω δαυιδ διαθηκην ειρηνησ και αφανιω θηρια πονηρα απο τησ γησ και 
κατοικησουσιν εν τη ερηµω και υπνωσουσιν εν τοισ δρυµοισ26και δωσω αυτουσ περικυκλω του ορουσ µου 
και δωσω τον υετον υµιν υετον ευλογιασ27και τα ξυλα τα εν τω πεδιω δωσει τον καρπον αυτων και η γη δωσει 
την ισχυν αυτησ και κατοικησουσιν επι τησ γησ αυτων εν ελπιδι ειρηνησ και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ 
εν τω συντριψαι µε τον ζυγον αυτων και εξελουµαι αυτουσ εκ χειροσ των καταδουλωσαµενων αυτουσ28και 
ουκ εσονται ετι εν προνοµη τοισ εθνεσιν και τα θηρια τησ γησ ουκετι µη φαγωσιν αυτουσ και κατοικησουσιν 
εν ελπιδι και ουκ εσται ο εκφοβων αυτουσ29και αναστησω αυτοισ φυτον ειρηνησ και ουκετι εσονται 
απολλυµενοι λιµω επι τησ γησ και ου µη ενεγκωσιν ετι ονειδισµον εθνων30και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ ο 
θεοσ αυτων και αυτοι λαοσ µου οικοσ ισραηλ λεγει κυριοσ31προβατα µου και προβατα ποιµνιου µου εστε και 
εγω κυριοσ ο θεοσ υµων λεγει κυριοσ κυριοσ 

Chapter 35
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου επιστρεψον το προσωπον σου επ′ οροσ σηιρ και 
προφητευσον επ′ αυτο3και ειπον ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω επι σε οροσ σηιρ και εκτενω την χειρα µου 
επι σε και δωσω σε ερηµον και ερηµωθηση4και ταισ πολεσιν σου ερηµιαν ποιησω και συ ερηµοσ εση και 
γνωση οτι εγω ειµι κυριοσ5αντι του γενεσθαι σε εχθραν αιωνιαν και ενεκαθισασ τω οικω ισραηλ δολω εν χειρι 
εχθρων µαχαιρα εν καιρω αδικιασ επ′ εσχατω6δια τουτο ζω εγω λεγει κυριοσ κυριοσ ει µην εισ αιµα ηµαρτεσ 
και αιµα σε διωξεται7και δωσω το οροσ σηιρ εισ ερηµον και ηρηµωµενον και απολω απ′ αυτου ανθρωπουσ 
και κτηνη8και εµπλησω των τραυµατιων σου τουσ βουνουσ και τασ φαραγγασ σου και εν πασι τοισ πεδιοισ 
σου τετραυµατισµενοι µαχαιρα πεσουνται εν σοι9ερηµιαν αιωνιον θησοµαι σε και αι πολεισ σου ου µη 
κατοικηθωσιν ετι και γνωση οτι εγω ειµι κυριοσ10δια το ειπειν σε τα δυο εθνη και αι δυο χωραι εµαι εσονται 
και κληρονοµησω αυτασ και κυριοσ εκει εστιν11δια τουτο ζω εγω λεγει κυριοσ και ποιησω σοι κατα την 
εχθραν σου και γνωσθησοµαι σοι ηνικα αν κρινω σε12και γνωση οτι εγω ειµι κυριοσ ηκουσα τησ φωνησ των 
βλασφηµιων σου οτι ειπασ τα ορη ισραηλ ερηµα ηµιν δεδοται εισ καταβρωµα13και εµεγαλορηµονησασ επ′ 
εµε τω στοµατι σου εγω ηκουσα14ταδε λεγει κυριοσ εν τη ευφροσυνη πασησ τησ γησ ερηµον ποιησω 
σε15ερηµον εση οροσ σηιρ και πασα η ιδουµαια εξαναλωθησεται και γνωση οτι εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ αυτων 

Chapter 36
1και συ υιε ανθρωπου προφητευσον επι τα ορη ισραηλ και ειπον τοισ ορεσιν του ισραηλ ακουσατε λογον 
κυριου2ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ανθ′ ων ειπεν ο εχθροσ εφ′ υµασ ευγε ερηµα αιωνια εισ κατασχεσιν ηµιν 
εγενηθη3δια τουτο προφητευσον και ειπον ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ αντι του ατιµασθηναι υµασ και 
µισηθηναι υµασ υπο των κυκλω υµων του ειναι υµασ εισ κατασχεσιν τοισ καταλοιποισ εθνεσιν και ανεβητε 
λαληµα γλωσση και εισ ονειδισµα εθνεσιν4δια τουτο ορη ισραηλ ακουσατε λογον κυριου ταδε λεγει κυριοσ 
τοισ ορεσιν και τοισ βουνοισ και ταισ φαραγξιν και τοισ χειµαρροισ και τοισ εξηρηµωµενοισ και 
ηφανισµενοισ και ταισ πολεσιν ταισ εγκαταλελειµµεναισ αι εγενοντο εισ προνοµην και εισ καταπατηµα τοισ 
καταλειφθεισιν εθνεσιν περικυκλω5δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ει µην εν πυρι θυµου µου ελαλησα επι 
τα λοιπα εθνη και επι την ιδουµαιαν πασαν οτι εδωκαν την γην µου εαυτοισ εισ κατασχεσιν µετ′ ευφροσυνησ 
ατιµασαντεσ ψυχασ του αφανισαι εν προνοµη6δια τουτο προφητευσον επι την γην του ισραηλ και ειπον τοισ 
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ορεσιν και τοισ βουνοισ και ταισ φαραγξιν και ταισ ναπαισ ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εν τω ζηλω µου και εν 
τω θυµω µου ελαλησα αντι του ονειδισµουσ εθνων ενεγκαι υµασ7δια τουτο εγω αρω την χειρα µου επι τα εθνη 
τα περικυκλω υµων ουτοι την ατιµιαν αυτων ληµψονται8υµων δε ορη ισραηλ την σταφυλην και τον καρπον 
υµων καταφαγεται ο λαοσ µου οτι εγγιζουσιν του ελθειν9οτι ιδου εγω εφ′ υµασ και επιβλεψω εφ′ υµασ και 
κατεργασθησεσθε και σπαρησεσθε10και πληθυνω εφ′ υµασ ανθρωπουσ παν οικον ισραηλ εισ τελοσ και 
κατοικηθησονται αι πολεισ και η ηρηµωµενη οικοδοµηθησεται11και πληθυνω εφ′ υµασ ανθρωπουσ και κτηνη 
και κατοικιω υµασ ωσ το εν αρχη υµων και ευ ποιησω υµασ ωσπερ τα εµπροσθεν υµων και γνωσεσθε οτι εγω 
ειµι κυριοσ12και γεννησω εφ′ υµασ ανθρωπουσ τον λαον µου ισραηλ και κληρονοµησουσιν υµασ και εσεσθε 
αυτοισ εισ κατασχεσιν και ου µη προστεθητε ετι ατεκνωθηναι απ′ αυτων13ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ανθ′ ων 
ειπαν σοι κατεσθουσα ανθρωπουσ ει και ητεκνωµενη υπο του εθνουσ σου εγενου14δια τουτο ανθρωπουσ 
ουκετι φαγεσαι και το εθνοσ σου ουκ ατεκνωσεισ ετι λεγει κυριοσ κυριοσ15και ουκ ακουσθησεται ουκετι εφ′ 
υµασ ατιµια εθνων και ονειδισµουσ λαων ου µη ανενεγκητε λεγει κυριοσ κυριοσ16και εγενετο λογοσ κυριου 
προσ µε λεγων17υιε ανθρωπου οικοσ ισραηλ κατωκησεν επι τησ γησ αυτων και εµιαναν αυτην εν τη οδω 
αυτων και εν τοισ ειδωλοισ αυτων και εν ταισ ακαθαρσιαισ αυτων κατα την ακαθαρσιαν τησ αποκαθηµενησ 
εγενηθη η οδοσ αυτων προ προσωπου µου18και εξεχεα τον θυµον µου επ′ αυτουσ19και διεσπειρα αυτουσ εισ 
τα εθνη και ελικµησα αυτουσ εισ τασ χωρασ κατα την οδον αυτων και κατα την αµαρτιαν αυτων εκρινα 
αυτουσ20και εισηλθοσαν εισ τα εθνη ου εισηλθοσαν εκει και εβεβηλωσαν το ονοµα µου το αγιον εν τω 
λεγεσθαι αυτουσ λαοσ κυριου ουτοι και εκ τησ γησ αυτου εξεληλυθασιν21και εφεισαµην αυτων δια το ονοµα 
µου το αγιον ο εβεβηλωσαν οικοσ ισραηλ εν τοισ εθνεσιν ου εισηλθοσαν εκει22δια τουτο ειπον τω οικω 
ισραηλ ταδε λεγει κυριοσ ουχ υµιν εγω ποιω οικοσ ισραηλ αλλ′ η δια το ονοµα µου το αγιον ο εβεβηλωσατε εν 
τοισ εθνεσιν ου εισηλθετε εκει23και αγιασω το ονοµα µου το µεγα το βεβηλωθεν εν τοισ εθνεσιν ο 
εβεβηλωσατε εν µεσω αυτων και γνωσονται τα εθνη οτι εγω ειµι κυριοσ εν τω αγιασθηναι µε εν υµιν κατ′ 
οφθαλµουσ αυτων24και ληµψοµαι υµασ εκ των εθνων και αθροισω υµασ εκ πασων των γαιων και εισαξω 
υµασ εισ την γην υµων25και ρανω εφ′ υµασ υδωρ καθαρον και καθαρισθησεσθε απο πασων των ακαθαρσιων 
υµων και απο παντων των ειδωλων υµων και καθαριω υµασ26και δωσω υµιν καρδιαν καινην και πνευµα 
καινον δωσω εν υµιν και αφελω την καρδιαν την λιθινην εκ τησ σαρκοσ υµων και δωσω υµιν καρδιαν 
σαρκινην27και το πνευµα µου δωσω εν υµιν και ποιησω ινα εν τοισ δικαιωµασιν µου πορευησθε και τα 
κριµατα µου φυλαξησθε και ποιησητε28και κατοικησετε επι τησ γησ ησ εδωκα τοισ πατρασιν υµων και εσεσθε 
µοι εισ λαον καγω εσοµαι υµιν εισ θεον29και σωσω υµασ εκ πασων των ακαθαρσιων υµων και καλεσω τον 
σιτον και πληθυνω αυτον και ου δωσω εφ′ υµασ λιµον30και πληθυνω τον καρπον του ξυλου και τα γενηµατα 
του αγρου οπωσ µη λαβητε ονειδισµον λιµου εν τοισ εθνεσιν31και µνησθησεσθε τασ οδουσ υµων τασ 
πονηρασ και τα επιτηδευµατα υµων τα µη αγαθα και προσοχθιειτε κατα προσωπον αυτων εν ταισ ανοµιαισ 
υµων και επι τοισ βδελυγµασιν υµων32ου δι′ υµασ εγω ποιω λεγει κυριοσ κυριοσ γνωστον εσται υµιν 
αισχυνθητε και εντραπητε εκ των οδων υµων οικοσ ισραηλ33ταδε λεγει κυριοσ εν ηµερα η καθαριω υµασ εκ 
πασων των ανοµιων υµων και κατοικιω τασ πολεισ και οικοδοµηθησονται αι ερηµοι34και η γη η ηφανισµενη 
εργασθησεται ανθ′ ων οτι ηφανισµενη εγενηθη κατ′ οφθαλµουσ παντοσ παροδευοντοσ35και ερουσιν η γη 
εκεινη η ηφανισµενη εγενηθη ωσ κηποσ τρυφησ και αι πολεισ αι ερηµοι και ηφανισµεναι και κατεσκαµµεναι 
οχυραι εκαθισαν36και γνωσονται τα εθνη οσα αν καταλειφθωσιν κυκλω υµων οτι εγω κυριοσ ωκοδοµησα τασ 
καθηρηµενασ και κατεφυτευσα τασ ηφανισµενασ εγω κυριοσ ελαλησα και ποιησω37ταδε λεγει κυριοσ ετι 
τουτο ζητηθησοµαι τω οικω ισραηλ του ποιησαι αυτοισ πληθυνω αυτουσ ωσ προβατα ανθρωπουσ38ωσ 
προβατα αγια ωσ προβατα ιερουσαληµ εν ταισ εορταισ αυτησ ουτωσ εσονται αι πολεισ αι ερηµοι πληρεισ 
προβατων ανθρωπων και γνωσονται οτι εγω κυριοσ 

Chapter 37
1και εγενετο επ′ εµε χειρ κυριου και εξηγαγεν µε εν πνευµατι κυριοσ και εθηκεν µε εν µεσω του πεδιου και 
τουτο ην µεστον οστεων ανθρωπινων2και περιηγαγεν µε επ′ αυτα κυκλοθεν κυκλω και ιδου πολλα σφοδρα επι 
προσωπου του πεδιου ξηρα σφοδρα3και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου ει ζησεται τα οστα ταυτα και ειπα κυριε 
συ επιστη ταυτα4και ειπεν προσ µε προφητευσον επι τα οστα ταυτα και ερεισ αυτοισ τα οστα τα ξηρα 
ακουσατε λογον κυριου5ταδε λεγει κυριοσ τοισ οστεοισ τουτοισ ιδου εγω φερω εισ υµασ πνευµα ζωησ6και 
δωσω εφ′ υµασ νευρα και αναξω εφ′ υµασ σαρκασ και εκτενω εφ′ υµασ δερµα και δωσω πνευµα µου εισ υµασ 
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και ζησεσθε και γνωσεσθε οτι εγω ειµι κυριοσ7και επροφητευσα καθωσ ενετειλατο µοι και εγενετο εν τω εµε 
προφητευσαι και ιδου σεισµοσ και προσηγαγε τα οστα εκατερον προσ την αρµονιαν αυτου8και ειδον και ιδου 
επ′ αυτα νευρα και σαρκεσ εφυοντο και ανεβαινεν επ′ αυτα δερµα επανω και πνευµα ουκ ην εν αυτοισ9και 
ειπεν προσ µε προφητευσον υιε ανθρωπου προφητευσον επι το πνευµα και ειπον τω πνευµατι ταδε λεγει κυριοσ 
εκ των τεσσαρων πνευµατων ελθε και εµφυσησον εισ τουσ νεκρουσ τουτουσ και ζησατωσαν10και 
επροφητευσα καθοτι ενετειλατο µοι και εισηλθεν εισ αυτουσ το πνευµα και εζησαν και εστησαν επι των 
ποδων αυτων συναγωγη πολλη σφοδρα11και ελαλησεν κυριοσ προσ µε λεγων υιε ανθρωπου τα οστα ταυτα 
πασ οικοσ ισραηλ εστιν και αυτοι λεγουσιν ξηρα γεγονεν τα οστα ηµων απολωλεν η ελπισ ηµων 
διαπεφωνηκαµεν12δια τουτο προφητευσον και ειπον ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω ανοιγω υµων τα µνηµατα και 
αναξω υµασ εκ των µνηµατων υµων και εισαξω υµασ εισ την γην του ισραηλ13και γνωσεσθε οτι εγω ειµι 
κυριοσ εν τω ανοιξαι µε τουσ ταφουσ υµων του αναγαγειν µε εκ των ταφων τον λαον µου14και δωσω το 
πνευµα µου εισ υµασ και ζησεσθε και θησοµαι υµασ επι την γην υµων και γνωσεσθε οτι εγω κυριοσ λελαληκα 
και ποιησω λεγει κυριοσ15και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων16υιε ανθρωπου λαβε σεαυτω ραβδον και 
γραψον επ′ αυτην τον ιουδαν και τουσ υιουσ ισραηλ τουσ προσκειµενουσ επ′ αυτον και ραβδον δευτεραν 
ληµψη σεαυτω και γραψεισ αυτην τω ιωσηφ ραβδον εφραιµ και παντασ τουσ υιουσ ισραηλ τουσ 
προστεθεντασ προσ αυτον17και συναψεισ αυτασ προσ αλληλασ σαυτω εισ ραβδον µιαν του δησαι αυτασ και 
εσονται εν τη χειρι σου18και εσται οταν λεγωσιν προσ σε οι υιοι του λαου σου ουκ αναγγελεισ ηµιν τι εστιν 
ταυτα σοι19και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω ληµψοµαι την φυλην ιωσηφ την δια χειροσ 
εφραιµ και τασ φυλασ ισραηλ τασ προσκειµενασ προσ αυτον και δωσω αυτουσ επι την φυλην ιουδα και 
εσονται εισ ραβδον µιαν εν τη χειρι ιουδα20και εσονται αι ραβδοι εφ′ αισ συ εγραψασ επ′ αυταισ εν τη χειρι 
σου ενωπιον αυτων21και ερεισ αυτοισ ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω λαµβανω παντα οικον ισραηλ εκ 
µεσου των εθνων ου εισηλθοσαν εκει και συναξω αυτουσ απο παντων των περικυκλω αυτων και εισαξω 
αυτουσ εισ την γην του ισραηλ22και δωσω αυτουσ εισ εθνοσ εν εν τη γη µου και εν τοισ ορεσιν ισραηλ και 
αρχων εισ εσται αυτων και ουκ εσονται ετι εισ δυο εθνη ουδε µη διαιρεθωσιν ουκετι εισ δυο βασιλειασ23ινα 
µη µιαινωνται ετι εν τοισ ειδωλοισ αυτων και ρυσοµαι αυτουσ απο πασων των ανοµιων αυτων ων ηµαρτοσαν 
εν αυταισ και καθαριω αυτουσ και εσονται µοι εισ λαον και εγω κυριοσ εσοµαι αυτοισ εισ θεον24και ο 
δουλοσ µου δαυιδ αρχων εν µεσω αυτων και ποιµην εισ εσται παντων οτι εν τοισ προσταγµασιν µου 
πορευσονται και τα κριµατα µου φυλαξονται και ποιησουσιν αυτα25και κατοικησουσιν επι τησ γησ αυτων ην 
εγω δεδωκα τω δουλω µου ιακωβ ου κατωκησαν εκει οι πατερεσ αυτων και κατοικησουσιν επ′ αυτησ αυτοι 
και δαυιδ ο δουλοσ µου αρχων αυτων εσται εισ τον αιωνα26και διαθησοµαι αυτοισ διαθηκην ειρηνησ 
διαθηκη αιωνια εσται µετ′ αυτων και θησω τα αγια µου εν µεσω αυτων εισ τον αιωνα27και εσται η 
κατασκηνωσισ µου εν αυτοισ και εσοµαι αυτοισ θεοσ και αυτοι µου εσονται λαοσ28και γνωσονται τα εθνη 
οτι εγω ειµι κυριοσ ο αγιαζων αυτουσ εν τω ειναι τα αγια µου εν µεσω αυτων εισ τον αιωνα 

Chapter 38
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι γωγ και την γην του 
µαγωγ αρχοντα ρωσ µοσοχ και θοβελ και προφητευσον επ′ αυτον3και ειπον αυτω ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ 
ιδου εγω επι σε γωγ αρχοντα ρωσ µοσοχ και θοβελ4και συναξω σε και πασαν την δυναµιν σου ιππουσ και 
ιππεισ ενδεδυµενουσ θωρακασ παντασ συναγωγη πολλη πελται και περικεφαλαιαι και µαχαιραι5περσαι και 
αιθιοπεσ και λιβυεσ παντεσ περικεφαλαιαισ και πελταισ6γοµερ και παντεσ οι περι αυτον οικοσ του θεργαµα 
απ′ εσχατου βορρα και παντεσ οι περι αυτον και εθνη πολλα µετα σου7ετοιµασθητι ετοιµασον σεαυτον συ 
και πασα η συναγωγη σου οι συνηγµενοι µετα σου και εση µοι εισ προφυλακην8αφ′ ηµερων πλειονων 
ετοιµασθησεται και επ′ εσχατου ετων ελευσεται και ηξει εισ την γην την απεστραµµενην απο µαχαιρασ 
συνηγµενων απο εθνων πολλων επι γην ισραηλ η εγενηθη ερηµοσ δι′ ολου και ουτοσ εξ εθνων εξεληλυθεν και 
κατοικησουσιν επ′ ειρηνησ απαντεσ9και αναβηση ωσ υετοσ και ηξεισ ωσ νεφελη κατακαλυψαι γην και εση 
συ και παντεσ οι περι σε και εθνη πολλα µετα σου10ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ και εσται εν τη ηµερα εκεινη 
αναβησεται ρηµατα επι την καρδιαν σου και λογιη λογισµουσ πονηρουσ11και ερεισ αναβησοµαι επι γην 
απερριµµενην ηξω επι ησυχαζοντασ εν ησυχια και οικουντασ επ′ ειρηνησ παντασ κατοικουντασ γην εν η ουχ 
υπαρχει τειχοσ ουδε µοχλοι και θυραι ουκ εισιν αυτοισ12προνοµευσαι προνοµην και σκυλευσαι σκυλα αυτων 
του επιστρεψαι χειρα σου εισ την ηρηµωµενην η κατωκισθη και επ′ εθνοσ συνηγµενον απο εθνων πολλων 

http://spindleworks.com/septuagint/Ezekiel.htm (28 of 38) [23/08/2004 04:56:05 p.m.]



Ezekiel - Septuagint

πεποιηκοτασ κτησεισ κατοικουντασ επι τον οµφαλον τησ γησ13σαβα και δαιδαν και εµποροι καρχηδονιοι και 
πασαι αι κωµαι αυτων ερουσιν σοι εισ προνοµην του προνοµευσαι συ ερχη και σκυλευσαι σκυλα συνηγαγεσ 
συναγωγην σου λαβειν αργυριον και χρυσιον απενεγκασθαι κτησιν του σκυλευσαι σκυλα14δια τουτο 
προφητευσον υιε ανθρωπου και ειπον τω γωγ ταδε λεγει κυριοσ ουκ εν τη ηµερα εκεινη εν τω κατοικισθηναι 
τον λαον µου ισραηλ επ′ ειρηνησ εγερθηση15και ηξεισ εκ του τοπου σου απ′ εσχατου βορρα και εθνη πολλα 
µετα σου αναβαται ιππων παντεσ συναγωγη µεγαλη και δυναµισ πολλη16και αναβηση επι τον λαον µου 
ισραηλ ωσ νεφελη καλυψαι γην επ′ εσχατων των ηµερων εσται και αναξω σε επι την γην µου ινα γνωσιν 
παντα τα εθνη εµε εν τω αγιασθηναι µε εν σοι ενωπιον αυτων17ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ τω γωγ συ ει περι ου 
ελαλησα προ ηµερων των εµπροσθεν δια χειροσ των δουλων µου προφητων του ισραηλ εν ταισ ηµεραισ 
εκειναισ και ετεσιν του αγαγειν σε επ′ αυτουσ18και εσται εν τη ηµερα εκεινη εν ηµερα η αν ελθη γωγ επι την 
γην του ισραηλ λεγει κυριοσ κυριοσ αναβησεται ο θυµοσ µου19και ο ζηλοσ µου εν πυρι τησ οργησ µου 
ελαλησα ει µην εν τη ηµερα εκεινη εσται σεισµοσ µεγασ επι γησ ισραηλ20και σεισθησονται απο προσωπου 
κυριου οι ιχθυεσ τησ θαλασσησ και τα πετεινα του ουρανου και τα θηρια του πεδιου και παντα τα ερπετα τα 
ερποντα επι τησ γησ και παντεσ οι ανθρωποι οι επι προσωπου τησ γησ και ραγησεται τα ορη και πεσουνται αι 
φαραγγεσ και παν τειχοσ επι την γην πεσειται21και καλεσω επ′ αυτον παν φοβον λεγει κυριοσ µαχαιρα 
ανθρωπου επι τον αδελφον αυτου εσται22και κρινω αυτον θανατω και αιµατι και υετω κατακλυζοντι και 
λιθοισ χαλαζησ και πυρ και θειον βρεξω επ′ αυτον και επι παντασ τουσ µετ′ αυτου και επ′ εθνη πολλα µετ′ 
αυτου23και µεγαλυνθησοµαι και αγιασθησοµαι και ενδοξασθησοµαι και γνωσθησοµαι εναντιον εθνων 
πολλων και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ 

Chapter 39
1και συ υιε ανθρωπου προφητευσον επι γωγ και ειπον ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επι σε γωγ αρχοντα ρωσ 
µοσοχ και θοβελ2και συναξω σε και καθοδηγησω σε και αναβιβω σε απ′ εσχατου του βορρα και αναξω σε επι 
τα ορη του ισραηλ3και απολω το τοξον σου απο τησ χειροσ σου τησ αριστερασ και τα τοξευµατα σου απο 
τησ χειροσ σου τησ δεξιασ και καταβαλω σε4επι τα ορη ισραηλ και πεση συ και παντεσ οι περι σε και τα εθνη 
τα µετα σου δοθησονται εισ πληθη ορνεων παντι πετεινω και πασι τοισ θηριοισ του πεδιου δεδωκα σε 
καταβρωθηναι5επι προσωπου του πεδιου πεση οτι εγω ελαλησα λεγει κυριοσ6και αποστελω πυρ επι γωγ και 
κατοικηθησονται αι νησοι επ′ ειρηνησ και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ7και το ονοµα µου το αγιον 
γνωσθησεται εν µεσω λαου µου ισραηλ και ου βεβηλωθησεται το ονοµα µου το αγιον ουκετι και γνωσονται τα 
εθνη οτι εγω ειµι κυριοσ αγιοσ εν ισραηλ8ιδου ηκει και γνωση οτι εσται λεγει κυριοσ κυριοσ αυτη εστιν η 
ηµερα εν η ελαλησα9και εξελευσονται οι κατοικουντεσ τασ πολεισ ισραηλ και καυσουσιν εν τοισ οπλοισ 
πελταισ και κοντοισ και τοξοισ και τοξευµασιν και ραβδοισ χειρων και λογχαισ και καυσουσιν εν αυτοισ 
πυρ επτα ετη10και ου µη λαβωσιν ξυλα εκ του πεδιου ουδε µη κοψωσιν εκ των δρυµων αλλ′ η τα οπλα 
κατακαυσουσιν πυρι και προνοµευσουσιν τουσ προνοµευσαντασ αυτουσ και σκυλευσουσιν τουσ 
σκυλευσαντασ αυτουσ λεγει κυριοσ11και εσται εν τη ηµερα εκεινη δωσω τω γωγ τοπον ονοµαστον µνηµειον εν 
ισραηλ το πολυανδριον των επελθοντων προσ τη θαλασση και περιοικοδοµησουσιν το περιστοµιον τησ 
φαραγγοσ και κατορυξουσιν εκει τον γωγ και παν το πληθοσ αυτου και κληθησεται το γαι το πολυανδριον του 
γωγ12και κατορυξουσιν αυτουσ οικοσ ισραηλ ινα καθαρισθη η γη εν επταµηνω13και κατορυξουσιν αυτουσ 
πασ ο λαοσ τησ γησ και εσται αυτοισ εισ ονοµαστον η ηµερα εδοξασθην λεγει κυριοσ14και ανδρασ δια 
παντοσ διαστελουσιν επιπορευοµενουσ την γην θαψαι τουσ καταλελειµµενουσ επι προσωπου τησ γησ 
καθαρισαι αυτην µετα την επταµηνον και εκζητησουσιν15και πασ ο διαπορευοµενοσ την γην και ιδων οστουν 
ανθρωπου οικοδοµησει παρ′ αυτο σηµειον εωσ οτου θαψωσιν αυτο οι θαπτοντεσ εισ το γαι το πολυανδριον 
του γωγ16και γαρ το ονοµα τησ πολεωσ πολυανδριον και καθαρισθησεται η γη17και συ υιε ανθρωπου ειπον 
ταδε λεγει κυριοσ ειπον παντι ορνεω πετεινω και προσ παντα τα θηρια του πεδιου συναχθητε και ερχεσθε 
συναχθητε απο παντων των περικυκλω επι την θυσιαν µου ην τεθυκα υµιν θυσιαν µεγαλην επι τα ορη ισραηλ 
και φαγεσθε κρεα και πιεσθε αιµα18κρεα γιγαντων φαγεσθε και αιµα αρχοντων τησ γησ πιεσθε κριουσ και 
µοσχουσ και τραγουσ και οι µοσχοι εστεατωµενοι παντεσ19και φαγεσθε στεαρ εισ πλησµονην και πιεσθε αιµα 
εισ µεθην απο τησ θυσιασ µου ησ εθυσα υµιν20και εµπλησθησεσθε επι τησ τραπεζησ µου ιππον και αναβατην 
γιγαντα και παντα ανδρα πολεµιστην λεγει κυριοσ21και δωσω την δοξαν µου εν υµιν και οψονται παντα τα 
εθνη την κρισιν µου ην εποιησα και την χειρα µου ην επηγαγον επ′ αυτουσ22και γνωσονται οικοσ ισραηλ οτι 
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εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ αυτων απο τησ ηµερασ ταυτησ και επεκεινα23και γνωσονται παντα τα εθνη οτι δια τασ 
αµαρτιασ αυτων ηχµαλωτευθησαν οικοσ ισραηλ ανθ′ ων ηθετησαν εισ εµε και απεστρεψα το προσωπον µου 
απ′ αυτων και παρεδωκα αυτουσ εισ χειρασ των εχθρων αυτων και επεσαν παντεσ µαχαιρα24κατα τασ 
ακαθαρσιασ αυτων και κατα τα ανοµηµατα αυτων εποιησα αυτοισ και απεστρεψα το προσωπον µου απ′ 
αυτων25δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ νυν αποστρεψω την αιχµαλωσιαν ιακωβ και ελεησω τον οικον 
ισραηλ και ζηλωσω δια το ονοµα το αγιον µου26και ληµψονται την ατιµιαν εαυτων και την αδικιαν ην 
ηδικησαν εν τω κατοικισθηναι αυτουσ επι την γην αυτων επ′ ειρηνησ και ουκ εσται ο εκφοβων27εν τω 
αποστρεψαι µε αυτουσ εκ των εθνων και συναγαγειν µε αυτουσ εκ των χωρων των εθνων και αγιασθησοµαι εν 
αυτοισ ενωπιον των εθνων28και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ αυτων εν τω επιφανηναι µε αυτοισ εν 
τοισ εθνεσιν29και ουκ αποστρεψω ουκετι το προσωπον µου απ′ αυτων ανθ′ ου εξεχεα τον θυµον µου επι τον 
οικον ισραηλ λεγει κυριοσ κυριοσ 

Chapter 40
1και εγενετο εν τω πεµπτω και εικοστω ετει τησ αιχµαλωσιασ ηµων εν τω πρωτω µηνι δεκατη του µηνοσ εν τω 
τεσσαρεσκαιδεκατω ετει µετα το αλωναι την πολιν εν τη ηµερα εκεινη εγενετο επ′ εµε χειρ κυριου και ηγαγεν 
µε2εν ορασει θεου εισ την γην του ισραηλ και εθηκεν µε επ′ ορουσ υψηλου σφοδρα και επ′ αυτου ωσει 
οικοδοµη πολεωσ απεναντι3και εισηγαγεν µε εκει και ιδου ανηρ και η ορασισ αυτου ην ωσει ορασισ χαλκου 
στιλβοντοσ και εν τη χειρι αυτου ην σπαρτιον οικοδοµων και καλαµοσ µετρου και αυτοσ ειστηκει επι τησ 
πυλησ4και ειπεν προσ µε ο ανηρ εωρακασ υιε ανθρωπου εν τοισ οφθαλµοισ σου ιδε και εν τοισ ωσιν σου 
ακουε και ταξον εισ την καρδιαν σου παντα οσα εγω δεικνυω σοι διοτι ενεκα του δειξαι σοι εισεληλυθασ ωδε 
και δειξεισ παντα οσα συ ορασ τω οικω του ισραηλ5και ιδου περιβολοσ εξωθεν του οικου κυκλω και εν τη 
χειρι του ανδροσ καλαµοσ το µετρον πηχων εξ εν πηχει και παλαιστησ και διεµετρησεν το προτειχισµα 
πλατοσ ισον τω καλαµω και το υψοσ αυτου ισον τω καλαµω6και εισηλθεν εισ την πυλην την βλεπουσαν κατα 
ανατολασ εν επτα αναβαθµοισ και διεµετρησεν το αιλαµ τησ πυλησ ισον τω καλαµω7και το θεε ισον τω 
καλαµω το µηκοσ και ισον τω καλαµω το πλατοσ και το αιλαµ ανα µεσον του θαιηλαθα πηχων εξ και το θεε 
το δευτερον ισον τω καλαµω το πλατοσ και ισον τω καλαµω το µηκοσ και το αιλαµ πηχεων πεντε8και το θεε 
το τριτον ισον τω καλαµω το πλατοσ και ισον τω καλαµω το µηκοσ9και το αιλαµ του πυλωνοσ πλησιον του 
αιλαµ τησ πυλησ πηχων οκτω και τα αιλευ πηχων δυο και το αιλαµ τησ πυλησ εσωθεν10και τα θεε τησ πυλησ 
θεε κατεναντι τρεισ ενθεν και τρεισ ενθεν και µετρον εν τοισ τρισιν και µετρον εν τοισ αιλαµ ενθεν και 
ενθεν11και διεµετρησεν το πλατοσ τησ θυρασ του πυλωνοσ πηχων δεκα και το ευροσ του πυλωνοσ πηχων 
δεκα τριων12και πηχυσ επισυναγοµενοσ επι προσωπον των θει+µ ενθεν και ενθεν και το θεε πηχων εξ ενθεν 
και πηχων εξ ενθεν13και διεµετρησεν την πυλην απο του τοιχου του θεε επι τον τοιχον του θεε πλατοσ πηχεισ 
εικοσι πεντε αυτη πυλη επι πυλην14και το αιθριον του αιλαµ τησ πυλησ εξηκοντα πηχεισ εικοσι θει+µ τησ 
πυλησ κυκλω15και το αιθριον τησ πυλησ εξωθεν εισ το αιθριον αιλαµ τησ πυλησ εσωθεν πηχων 
πεντηκοντα16και θυριδεσ κρυπται επι τα θει+µ και επι τα αιλαµ εσωθεν τησ πυλησ τησ αυλησ κυκλοθεν και 
ωσαυτωσ τοισ αιλαµ θυριδεσ κυκλω εσωθεν και επι το αιλαµ φοινικεσ ενθεν και ενθεν17και εισηγαγεν µε εισ 
την αυλην την εσωτεραν και ιδου παστοφορια και περιστυλα κυκλω τησ αυλησ τριακοντα παστοφορια εν 
τοισ περιστυλοισ18και αι στοαι κατα νωτου των πυλων κατα το µηκοσ των πυλων το περιστυλον το 
υποκατω19και διεµετρησεν το πλατοσ τησ αυλησ απο του αιθριου τησ πυλησ τησ εξωτερασ εσωθεν επι το 
αιθριον τησ πυλησ τησ βλεπουσησ εξω πηχεισ εκατον τησ βλεπουσησ κατ′ ανατολασ και εισηγαγεν µε επι 
βορραν20και ιδου πυλη βλεπουσα προσ βορραν τη αυλη τη εξωτερα και διεµετρησεν αυτην το τε µηκοσ 
αυτησ και το πλατοσ21και τα θεε τρεισ ενθεν και τρεισ ενθεν και τα αιλευ και τα αιλαµµω και τουσ φοινικασ 
αυτησ και εγενετο κατα τα µετρα τησ πυλησ τησ βλεπουσησ κατα ανατολασ πηχων πεντηκοντα το µηκοσ 
αυτησ και πηχων εικοσι πεντε το ευροσ αυτησ22και αι θυριδεσ αυτησ και τα αιλαµµω και οι φοινικεσ αυτησ 
καθωσ η πυλη η βλεπουσα κατα ανατολασ και εν επτα κλιµακτηρσιν ανεβαινον επ′ αυτην και τα αιλαµµω 
εσωθεν23και πυλη τη αυλη τη εσωτερα βλεπουσα επι πυλην του βορρα ον τροπον τησ πυλησ τησ βλεπουσησ 
κατα ανατολασ και διεµετρησεν την αυλην απο πυλησ επι πυλην πηχεισ εκατον24και ηγαγεν µε κατα νοτον 
και ιδου πυλη βλεπουσα προσ νοτον και διεµετρησεν αυτην και τα θεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω κατα τα 
µετρα ταυτα25και αι θυριδεσ αυτησ και τα αιλαµµω κυκλοθεν καθωσ αι θυριδεσ του αιλαµ πηχων 
πεντηκοντα το µηκοσ αυτησ και πηχων εικοσι πεντε το ευροσ αυτησ26και επτα κλιµακτηρεσ αυτη και 
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αιλαµµω εσωθεν και φοινικεσ αυτη εισ ενθεν και εισ ενθεν επι τα αιλευ27και πυλη κατεναντι πυλησ τησ 
αυλησ τησ εσωτερασ προσ νοτον και διεµετρησεν την αυλην απο πυλησ επι πυλην πηχεισ εκατον το ευροσ 
προσ νοτον28και εισηγαγεν µε εισ την αυλην την εσωτεραν τησ πυλησ τησ προσ νοτον και διεµετρησεν την 
πυλην κατα τα µετρα ταυτα29και τα θεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω κατα τα µετρα ταυτα και θυριδεσ αυτη 
και τω αιλαµµω κυκλω πηχεισ πεντηκοντα το µηκοσ αυτησ και το ευροσ πηχεισ εικοσι πεντε31και αιλαµµω 
εισ την αυλην την εξωτεραν και φοινικεσ τω αιλευ και οκτω κλιµακτηρεσ32και εισηγαγεν µε εισ την πυλην 
την βλεπουσαν κατα ανατολασ και διεµετρησεν αυτην κατα τα µετρα ταυτα33και τα θεε και τα αιλευ και τα 
αιλαµµω κατα τα µετρα ταυτα και θυριδεσ αυτη και τω αιλαµµω κυκλω πηχεισ πεντηκοντα µηκοσ αυτησ και 
ευροσ πηχεισ εικοσι πεντε34και αιλαµµω εισ την αυλην την εσωτεραν και φοινικεσ επι του αιλευ ενθεν και 
ενθεν και οκτω κλιµακτηρεσ αυτη35και εισηγαγεν µε εισ την πυλην την προσ βορραν και διεµετρησεν κατα τα 
µετρα ταυτα36και τα θεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω και θυριδεσ αυτη κυκλω και τω αιλαµµω αυτησ πηχεισ 
πεντηκοντα µηκοσ αυτησ και ευροσ πηχεισ εικοσι πεντε37και τα αιλαµµω εισ την αυλην την εξωτεραν και 
φοινικεσ τω αιλευ ενθεν και ενθεν και οκτω κλιµακτηρεσ αυτη38τα παστοφορια αυτησ και τα θυρωµατα 
αυτησ και τα αιλαµµω αυτησ επι τησ πυλησ39τησ δευτερασ εκρυσισ οπωσ σφαζωσιν εν αυτη τα υπερ 
αµαρτιασ και υπερ αγνοιασ40και κατα νωτου του ροακοσ των ολοκαυτωµατων τησ βλεπουσησ προσ βορραν 
δυο τραπεζαι προσ ανατολασ και κατα νωτου τησ δευτερασ και του αιλαµ τησ πυλησ δυο τραπεζαι κατα 
ανατολασ41τεσσαρεσ ενθεν και τεσσαρεσ ενθεν κατα νωτου τησ πυλησ επ′ αυτασ σφαξουσι τα θυµατα 
κατεναντι των οκτω τραπεζων των θυµατων42και τεσσαρεσ τραπεζαι των ολοκαυτωµατων λιθιναι 
λελαξευµεναι πηχεοσ και ηµισουσ το πλατοσ και πηχεων δυο και ηµισουσ το µηκοσ και επι πηχυν το υψοσ 
επ′ αυτασ επιθησουσιν τα σκευη εν οισ σφαζουσιν εκει τα ολοκαυτωµατα και τα θυµατα43και παλαιστην 
εξουσιν γεισοσ λελαξευµενον εσωθεν κυκλω και επι τασ τραπεζασ επανωθεν στεγασ του καλυπτεσθαι απο του 
υετου και απο τησ ξηρασιασ44και εισηγαγεν µε εισ την αυλην την εσωτεραν και ιδου δυο εξεδραι εν τη αυλη 
τη εσωτερα µια κατα νωτου τησ πυλησ τησ βλεπουσησ προσ βορραν φερουσα προσ νοτον και µια κατα νωτου 
τησ πυλησ τησ προσ νοτον βλεπουσησ δε προσ βορραν45και ειπεν προσ µε η εξεδρα αυτη η βλεπουσα προσ 
νοτον τοισ ιερευσι τοισ φυλασσουσι την φυλακην του οικου46και η εξεδρα η βλεπουσα προσ βορραν τοισ 
ιερευσι τοισ φυλασσουσι την φυλακην του θυσιαστηριου εκεινοι εισιν οι υιοι σαδδουκ οι εγγιζοντεσ εκ του 
λευι προσ κυριον λειτουργειν αυτω47και διεµετρησεν την αυλην µηκοσ πηχεων εκατον και ευροσ πηχεων 
εκατον επι τα τεσσαρα µερη αυτησ και το θυσιαστηριον απεναντι του οικου48και εισηγαγεν µε εισ το αιλαµ 
του οικου και διεµετρησεν το αιλ του αιλαµ πηχων πεντε το πλατοσ ενθεν και πηχων πεντε ενθεν και το ευροσ 
του θυρωµατοσ πηχων δεκα τεσσαρων και επωµιδεσ τησ θυρασ του αιλαµ πηχων τριων ενθεν και πηχων 
τριων ενθεν49και το µηκοσ του αιλαµ πηχων εικοσι και το ευροσ πηχων δωδεκα και επι δεκα αναβαθµων 
ανεβαινον επ′ αυτο και στυλοι ησαν επι το αιλαµ εισ ενθεν και εισ ενθεν 

Chapter 41
1και εισηγαγεν µε εισ τον ναον ω διεµετρησεν το αιλαµ πηχων εξ το πλατοσ ενθεν και πηχων εξ το ευροσ του 
αιλαµ ενθεν2και το ευροσ του πυλωνοσ πηχων δεκα και επωµιδεσ του πυλωνοσ πηχων πεντε ενθεν και πηχων 
πεντε ενθεν και διεµετρησεν το µηκοσ αυτου πηχων τεσσαρακοντα και το ευροσ πηχων εικοσι3και εισηλθεν 
εισ την αυλην την εσωτεραν και διεµετρησεν το αιλ του θυρωµατοσ πηχων δυο και το θυρωµα πηχων εξ και 
τασ επωµιδασ του θυρωµατοσ πηχων επτα ενθεν και πηχων επτα ενθεν4και διεµετρησεν το µηκοσ των θυρων 
πηχων τεσσαρακοντα και ευροσ πηχων εικοσι κατα προσωπον του ναου και ειπεν τουτο το αγιον των 
αγιων5και διεµετρησεν τον τοιχον του οικου πηχων εξ και το ευροσ τησ πλευρασ πηχων τεσσαρων 
κυκλοθεν6και τα πλευρα πλευρον επι πλευρον τριακοντα και τρεισ δισ και διαστηµα εν τω τοιχω του οικου εν 
τοισ πλευροισ κυκλω του ειναι τοισ επιλαµβανοµενοισ οραν οπωσ το παραπαν µη απτωνται των τοιχων του 
οικου7και το ευροσ τησ ανωτερασ των πλευρων κατα το προσθεµα εκ του τοιχου προσ την ανωτεραν κυκλω 
του οικου οπωσ διαπλατυνηται ανωθεν και εκ των κατωθεν αναβαινωσιν επι τα υπερωα και εκ των µεσων επι 
τα τριωροφα8και το θραελ του οικου υψοσ κυκλω διαστηµα των πλευρων ισον τω καλαµω πηχεων εξ 
διαστηµα9και ευροσ του τοιχου τησ πλευρασ εξωθεν πηχων πεντε και τα απολοιπα ανα µεσον των πλευρων 
του οικου10και ανα µεσον των εξεδρων ευροσ πηχων εικοσι το περιφερεσ τω οικω κυκλω11και αι θυραι των 
εξεδρων επι το απολοιπον τησ θυρασ τησ µιασ τησ προσ βορραν και η θυρα η µια προσ νοτον και το ευροσ 
του φωτοσ του απολοιπου πηχων πεντε πλατοσ κυκλοθεν12και το διοριζον κατα προσωπον του απολοιπου ωσ 
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προσ θαλασσαν πηχων εβδοµηκοντα πλατοσ του τοιχου του διοριζοντοσ πηχεων πεντε ευροσ κυκλοθεν και 
µηκοσ αυτου πηχεων ενενηκοντα13και διεµετρησεν κατεναντι του οικου µηκοσ πηχων εκατον και τα 
απολοιπα και τα διοριζοντα και οι τοιχοι αυτων µηκοσ πηχων εκατον14και το ευροσ κατα προσωπον του 
οικου και τα απολοιπα κατεναντι πηχων εκατον15και διεµετρησεν µηκοσ του διοριζοντοσ κατα προσωπον του 
απολοιπου των κατοπισθεν του οικου εκεινου και τα απολοιπα ενθεν και ενθεν πηχεων εκατον το µηκοσ και ο 
ναοσ και αι γωνιαι και το αιλαµ το εξωτερον16πεφατνωµενα και αι θυριδεσ δικτυωται υποφαυσεισ κυκλω τοισ 
τρισιν ωστε διακυπτειν και ο οικοσ και τα πλησιον εξυλωµενα κυκλω και το εδαφοσ και εκ του εδαφουσ εωσ 
των θυριδων και αι θυριδεσ αναπτυσσοµεναι τρισσωσ εισ το διακυπτειν17και εωσ πλησιον τησ εσωτερασ και 
εωσ τησ εξωτερασ και εφ′ ολον τον τοιχον κυκλω εν τω εσωθεν και εν τω εξωθεν18γεγλυµµενα χερουβιν και 
φοινικεσ ανα µεσον χερουβ και χερουβ δυο προσωπα τω χερουβ19προσωπον ανθρωπου προσ τον φοινικα 
ενθεν και ενθεν και προσωπον λεοντοσ προσ τον φοινικα ενθεν και ενθεν διαγεγλυµµενοσ ολοσ ο οικοσ 
κυκλοθεν20εκ του εδαφουσ εωσ του φατνωµατοσ τα χερουβιν και οι φοινικεσ διαγεγλυµµενοι21και το αγιον και 
ο ναοσ αναπτυσσοµενοσ τετραγωνα κατα προσωπον των αγιων ορασισ ωσ οψισ22θυσιαστηριου ξυλινου 
πηχων τριων το υψοσ αυτου και το µηκοσ πηχων δυο και το ευροσ πηχων δυο και κερατα ειχεν και η βασισ 
αυτου και οι τοιχοι αυτου ξυλινοι και ειπεν προσ µε αυτη η τραπεζα η προ προσωπου κυριου23και δυο 
θυρωµατα τω ναω και τω αγιω24δυο θυρωµατα τοισ δυσι θυρωµασι τοισ στροφωτοισ δυο θυρωµατα τω ενι και 
δυο θυρωµατα τη θυρα τη δευτερα25και γλυφη επ′ αυτων και επι τα θυρωµατα του ναου χερουβιν και φοινικεσ 
κατα την γλυφην των αγιων και σπουδαια ξυλα κατα προσωπον του αιλαµ εξωθεν26και θυριδεσ κρυπται και 
διεµετρησεν ενθεν και ενθεν εισ τα οροφωµατα του αιλαµ και τα πλευρα του οικου εζυγωµενα 

Chapter 42
1και εξηγαγεν µε εισ την αυλην την εξωτεραν κατα ανατολασ κατεναντι τησ πυλησ τησ προσ βορραν και 
εισηγαγεν µε και ιδου εξεδραι πεντε εχοµεναι του απολοιπου και εχοµεναι του διοριζοντοσ προσ βορραν2επι 
πηχεισ εκατον µηκοσ προσ βορραν και το πλατοσ πεντηκοντα πηχεων3διαγεγραµµεναι ον τροπον αι πυλαι 
τησ αυλησ τησ εσωτερασ και ον τροπον τα περιστυλα τησ αυλησ τησ εξωτερασ εστιχισµεναι αντιπροσωποι 
στοαι τρισσαι4και κατεναντι των εξεδρων περιπατοσ πηχων δεκα το πλατοσ επι πηχεισ εκατον το µηκοσ και 
τα θυρωµατα αυτων προσ βορραν5και οι περιπατοι οι υπερωοι ωσαυτωσ οτι εξειχετο το περιστυλον εξ αυτου 
εκ του υποκατωθεν περιστυλου και το διαστηµα ουτωσ περιστυλον και διαστηµα και ουτωσ στοαι6διοτι 
τριπλαι ησαν και στυλουσ ουκ ειχον καθωσ οι στυλοι των εξωτερων δια τουτο εξειχοντο των υποκατωθεν και 
των µεσων απο τησ γησ7και φωσ εξωθεν ον τροπον αι εξεδραι τησ αυλησ τησ εξωτερασ αι βλεπουσαι 
απεναντι των εξεδρων των προσ βορραν µηκοσ πηχεων πεντηκοντα8οτι το µηκοσ των εξεδρων των βλεπουσων 
εισ την αυλην την εξωτεραν πηχων πεντηκοντα και αυται εισιν αντιπροσωποι ταυταισ το παν πηχων 
εκατον9και αι θυραι των εξεδρων τουτων τησ εισοδου τησ προσ ανατολασ του εισπορευεσθαι δι′ αυτων εκ 
τησ αυλησ τησ εξωτερασ10κατα το φωσ του εν αρχη περιπατου και τα προσ νοτον κατα προσωπον του νοτου 
κατα προσωπον του απολοιπου και κατα προσωπον του διοριζοντοσ εξεδραι11και ο περιπατοσ κατα 
προσωπον αυτων κατα τα µετρα των εξεδρων των προσ βορραν και κατα το µηκοσ αυτων και κατα το ευροσ 
αυτων και κατα πασασ τασ εξοδουσ αυτων και κατα πασασ τασ επιστροφασ αυτων και κατα τα φωτα αυτων 
και κατα τα θυρωµατα αυτων12των εξεδρων των προσ νοτον και κατα τα θυρωµατα απ′ αρχησ του περιπατου 
ωσ επι φωσ διαστηµατοσ καλαµου και κατ′ ανατολασ του εισπορευεσθαι δι′ αυτων13και ειπεν προσ µε αι 
εξεδραι αι προσ βορραν και αι εξεδραι αι προσ νοτον αι ουσαι κατα προσωπον των διαστηµατων αυται εισιν 
αι εξεδραι του αγιου εν αισ φαγονται εκει οι ιερεισ υιοι σαδδουκ οι εγγιζοντεσ προσ κυριον τα αγια των αγιων 
και εκει θησουσιν τα αγια των αγιων και την θυσιαν και τα περι αµαρτιασ και τα περι αγνοιασ διοτι ο τοποσ 
αγιοσ14ουκ εισελευσονται εκει παρεξ των ιερεων ουκ εξελευσονται εκ του αγιου εισ την αυλην την εξωτεραν 
οπωσ δια παντοσ αγιοι ωσιν οι προσαγοντεσ και µη απτωνται του στολισµου αυτων εν οισ λειτουργουσιν εν 
αυτοισ διοτι αγια εστιν και ενδυσονται ιµατια ετερα οταν απτωνται του λαου15και συνετελεσθη η 
διαµετρησισ του οικου εσωθεν και εξηγαγεν µε καθ′ οδον τησ πυλησ τησ βλεπουσησ προσ ανατολασ και 
διεµετρησεν το υποδειγµα του οικου κυκλοθεν εν διαταξει16και εστη κατα νωτου τησ πυλησ τησ βλεπουσησ 
κατα ανατολασ και διεµετρησεν πεντακοσιουσ εν τω καλαµω του µετρου17και επεστρεψεν προσ βορραν και 
διεµετρησεν το κατα προσωπον του βορρα πηχεισ πεντακοσιουσ εν τω καλαµω του µετρου18και επεστρεψεν 
προσ θαλασσαν και διεµετρησεν το κατα προσωπον τησ θαλασσησ πεντακοσιουσ εν τω καλαµω του 
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µετρου19και επεστρεψεν προσ νοτον και διεµετρησεν κατεναντι του νοτου πεντακοσιουσ εν τω καλαµω του 
µετρου20τα τεσσαρα µερη του αυτου καλαµου και διεταξεν αυτον και περιβολον αυτων κυκλω πεντακοσιων 
προσ ανατολασ και πεντακοσιων πηχων ευροσ του διαστελλειν ανα µεσον των αγιων και ανα µεσον του 
προτειχισµατοσ του εν διαταξει του οικου 

Chapter 43
1και ηγαγεν µε επι την πυλην την βλεπουσαν κατα ανατολασ και εξηγαγεν µε2και ιδου δοξα θεου ισραηλ 
ηρχετο κατα την οδον τησ πυλησ τησ βλεπουσησ προσ ανατολασ και φωνη τησ παρεµβολησ ωσ φωνη 
διπλασιαζοντων πολλων και η γη εξελαµπεν ωσ φεγγοσ απο τησ δοξησ κυκλοθεν3και η ορασισ ην ειδον κατα 
την ορασιν ην ειδον οτε εισεπορευοµην του χρισαι την πολιν και η ορασισ του αρµατοσ ου ειδον κατα την 
ορασιν ην ειδον επι του ποταµου του χοβαρ και πιπτω επι προσωπον µου4και δοξα κυριου εισηλθεν εισ τον 
οικον κατα την οδον τησ πυλησ τησ βλεπουσησ κατα ανατολασ5και ανελαβεν µε πνευµα και εισηγαγεν µε εισ 
την αυλην την εσωτεραν και ιδου πληρησ δοξησ κυριου ο οικοσ6και εστην και ιδου φωνη εκ του οικου 
λαλουντοσ προσ µε και ο ανηρ ειστηκει εχοµενοσ µου7και ειπεν προσ µε εωρακασ υιε ανθρωπου τον τοπον 
του θρονου µου και τον τοπον του ιχνουσ των ποδων µου εν οισ κατασκηνωσει το ονοµα µου εν µεσω οικου 
ισραηλ τον αιωνα και ου βεβηλωσουσιν ουκετι οικοσ ισραηλ το ονοµα το αγιον µου αυτοι και οι ηγουµενοι 
αυτων εν τη πορνεια αυτων και εν τοισ φονοισ των ηγουµενων εν µεσω αυτων8εν τω τιθεναι αυτουσ το 
προθυρον µου εν τοισ προθυροισ αυτων και τασ φλιασ µου εχοµενασ των φλιων αυτων και εδωκαν τον τοιχον 
µου ωσ συνεχοµενον εµου και αυτων και εβεβηλωσαν το ονοµα το αγιον µου εν ταισ ανοµιαισ αυτων αισ 
εποιουν και εξετριψα αυτουσ εν θυµω µου και εν φονω9και νυν απωσασθωσαν την πορνειαν αυτων και τουσ 
φονουσ των ηγουµενων αυτων απ′ εµου και κατασκηνωσω εν µεσω αυτων τον αιωνα10και συ υιε ανθρωπου 
δειξον τω οικω ισραηλ τον οικον και κοπασουσιν απο των αµαρτιων αυτων και την ορασιν αυτου και την 
διαταξιν αυτου11και αυτοι ληµψονται την κολασιν αυτων περι παντων ων εποιησαν και διαγραψεισ τον οικον 
και τασ εξοδουσ αυτου και την υποστασιν αυτου και παντα τα προσταγµατα αυτου και παντα τα νοµιµα 
αυτου γνωριεισ αυτοισ και διαγραψεισ εναντιον αυτων και φυλαξονται παντα τα δικαιωµατα µου και παντα 
τα προσταγµατα µου και ποιησουσιν αυτα12και την διαγραφην του οικου επι τησ κορυφησ του ορουσ παντα 
τα ορια αυτου κυκλοθεν αγια αγιων13και ταυτα τα µετρα του θυσιαστηριου εν πηχει του πηχεοσ και 
παλαιστησ κολπωµα βαθοσ επι πηχυν και πηχυσ το ευροσ και γεισοσ επι το χειλοσ αυτου κυκλοθεν σπιθαµησ 
και τουτο το υψοσ του θυσιαστηριου14εκ βαθουσ τησ αρχησ του κοιλωµατοσ αυτου προσ το ιλαστηριον το 
µεγα το υποκατωθεν πηχων δυο και το ευροσ πηχεοσ και απο του ιλαστηριου του µικρου επι το ιλαστηριον το 
µεγα πηχεισ τεσσαρεσ και ευροσ πηχυσ15και το αριηλ πηχων τεσσαρων και απο του αριηλ και υπερανω των 
κερατων πηχυσ16και το αριηλ πηχων δωδεκα µηκουσ επι πηχεισ δωδεκα πλατουσ τετραγωνον επι τα τεσσαρα 
µερη αυτου17και το ιλαστηριον πηχων δεκα τεσσαρων το µηκοσ επι πηχεισ δεκα τεσσαρασ το ευροσ επι 
τεσσαρα µερη αυτου και το γεισοσ αυτω κυκλοθεν κυκλουµενον αυτω ηµισυ πηχεοσ και το κυκλωµα αυτου 
πηχυσ κυκλοθεν και οι κλιµακτηρεσ αυτου βλεποντεσ κατ′ ανατολασ18και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου ταδε 
λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ταυτα τα προσταγµατα του θυσιαστηριου εν ηµερα ποιησεωσ αυτου του 
αναφερειν επ′ αυτου ολοκαυτωµατα και προσχεειν προσ αυτο αιµα19και δωσεισ τοισ ιερευσι τοισ λευιταισ 
τοισ εκ του σπερµατοσ σαδδουκ τοισ εγγιζουσι προσ µε λεγει κυριοσ ο θεοσ του λειτουργειν µοι µοσχον εκ 
βοων περι αµαρτιασ20και ληµψονται εκ του αιµατοσ αυτου και επιθησουσιν επι τα τεσσαρα κερατα του 
θυσιαστηριου και επι τασ τεσσαρασ γωνιασ του ιλαστηριου και επι την βασιν κυκλω και εξιλασονται 
αυτο21και ληµψονται τον µοσχον τον περι αµαρτιασ και κατακαυθησεται εν τω αποκεχωρισµενω του οικου 
εξωθεν των αγιων22και τη ηµερα τη δευτερα ληµψονται εριφουσ δυο αιγων αµωµουσ υπερ αµαρτιασ και 
εξιλασονται το θυσιαστηριον καθοτι εξιλασαντο εν τω µοσχω23και µετα το συντελεσαι σε τον εξιλασµον 
προσοισουσι µοσχον εκ βοων αµωµον και κριον εκ προβατων αµωµον24και προσοισετε εναντιον κυριου και 
επιρριψουσιν οι ιερεισ επ′ αυτα αλα και ανοισουσιν αυτα ολοκαυτωµατα τω κυριω25επτα ηµερασ ποιησεισ 
εριφον υπερ αµαρτιασ καθ′ ηµεραν και µοσχον εκ βοων και κριον εκ προβατων αµωµα ποιησουσιν26επτα 
ηµερασ και εξιλασονται το θυσιαστηριον και καθαριουσιν αυτο και πλησουσιν χειρασ αυτων27και εσται απο 
τησ ηµερασ τησ ογδοησ και επεκεινα ποιησουσιν οι ιερεισ επι το θυσιαστηριον τα ολοκαυτωµατα υµων και 
τα του σωτηριου υµων και προσδεξοµαι υµασ λεγει κυριοσ 
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Chapter 44
1και επεστρεψεν µε κατα την οδον τησ πυλησ των αγιων τησ εξωτερασ τησ βλεπουσησ κατ′ ανατολασ και 
αυτη ην κεκλεισµενη2και ειπεν κυριοσ προσ µε η πυλη αυτη κεκλεισµενη εσται ουκ ανοιχθησεται και ουδεισ 
µη διελθη δι′ αυτησ οτι κυριοσ ο θεοσ του ισραηλ εισελευσεται δι′ αυτησ και εσται κεκλεισµενη3διοτι ο 
ηγουµενοσ ουτοσ καθησεται εν αυτη του φαγειν αρτον εναντιον κυριου κατα την οδον αιλαµ τησ πυλησ 
εισελευσεται και κατα την οδον αυτου εξελευσεται4και εισηγαγεν µε κατα την οδον τησ πυλησ τησ προσ 
βορραν κατεναντι του οικου και ειδον και ιδου πληρησ δοξησ ο οικοσ κυριου και πιπτω επι προσωπον 
µου5και ειπεν κυριοσ προσ µε υιε ανθρωπου ταξον εισ την καρδιαν σου και ιδε τοισ οφθαλµοισ σου και τοισ 
ωσιν σου ακουε παντα οσα εγω λαλω µετα σου κατα παντα τα προσταγµατα οικου κυριου και κατα παντα τα 
νοµιµα αυτου και ταξεισ την καρδιαν σου εισ την εισοδον του οικου κατα πασασ τασ εξοδουσ αυτου εν πασι 
τοισ αγιοισ6και ερεισ προσ τον οικον τον παραπικραινοντα προσ τον οικον του ισραηλ ταδε λεγει κυριοσ ο 
θεοσ ικανουσθω υµιν απο πασων των ανοµιων υµων οικοσ ισραηλ7του εισαγαγειν υµασ υιουσ αλλογενεισ 
απεριτµητουσ καρδια και απεριτµητουσ σαρκι του γινεσθαι εν τοισ αγιοισ µου και εβεβηλουν αυτα εν τω 
προσφερειν υµασ αρτουσ στεαρ και αιµα και παρεβαινετε την διαθηκην µου εν πασαισ ταισ ανοµιαισ 
υµων8και διεταξατε του φυλασσειν φυλακασ εν τοισ αγιοισ µου9δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ πασ υιοσ 
αλλογενησ απεριτµητοσ καρδια και απεριτµητοσ σαρκι ουκ εισελευσεται εισ τα αγια µου εν πασιν υιοισ 
αλλογενων των οντων εν µεσω οικου ισραηλ10αλλ′ η οι λευιται οιτινεσ αφηλαντο απ′ εµου εν τω πλανασθαι 
τον ισραηλ απ′ εµου κατοπισθεν των ενθυµηµατων αυτων και ληµψονται αδικιαν αυτων11και εσονται εν τοισ 
αγιοισ µου λειτουργουντεσ θυρωροι επι των πυλων του οικου και λειτουργουντεσ τω οικω ουτοι σφαξουσιν τα 
ολοκαυτωµατα και τασ θυσιασ τω λαω και ουτοι στησονται εναντιον του λαου του λειτουργειν αυτοισ12ανθ′ 
ων ελειτουργουν αυτοισ προ προσωπου των ειδωλων αυτων και εγενετο τω οικω ισραηλ εισ κολασιν αδικιασ 
ενεκα τουτου ηρα την χειρα µου επ′ αυτουσ λεγει κυριοσ ο θεοσ13και ουκ εγγιουσι προσ µε του ιερατευειν µοι 
ουδε του προσαγειν προσ τα αγια υιων του ισραηλ ουδε προσ τα αγια των αγιων µου και ληµψονται ατιµιαν 
αυτων εν τη πλανησει η επλανηθησαν14και καταταξουσιν αυτουσ φυλασσειν φυλακασ του οικου εισ παντα 
τα εργα αυτου και εισ παντα οσα αν ποιησωσιν15οι ιερεισ οι λευιται οι υιοι του σαδδουκ οιτινεσ εφυλαξαντο 
τασ φυλακασ των αγιων µου εν τω πλανασθαι οικον ισραηλ απ′ εµου ουτοι προσαξουσιν προσ µε του 
λειτουργειν µοι και στησονται προ προσωπου µου του προσφερειν µοι θυσιαν στεαρ και αιµα λεγει κυριοσ ο 
θεοσ16ουτοι εισελευσονται εισ τα αγια µου και ουτοι προσελευσονται προσ την τραπεζαν µου του λειτουργειν 
µοι και φυλαξουσιν τασ φυλακασ µου17και εσται εν τω εισπορευεσθαι αυτουσ τασ πυλασ τησ αυλησ τησ 
εσωτερασ στολασ λινασ ενδυσονται και ουκ ενδυσονται ερεα εν τω λειτουργειν αυτουσ απο τησ πυλησ τησ 
εσωτερασ αυλησ18και κιδαρεισ λινασ εξουσιν επι ταισ κεφαλαισ αυτων και περισκελη λινα εξουσιν επι τασ 
οσφυασ αυτων και ου περιζωσονται βια19και εν τω εκπορευεσθαι αυτουσ εισ την αυλην την εξωτεραν προσ 
τον λαον εκδυσονται τασ στολασ αυτων εν αισ αυτοι λειτουργουσιν εν αυταισ και θησουσιν αυτασ εν ταισ 
εξεδραισ των αγιων και ενδυσονται στολασ ετερασ και ου µη αγιασωσιν τον λαον εν ταισ στολαισ 
αυτων20και τασ κεφαλασ αυτων ου ξυρησονται και τασ κοµασ αυτων ου ψιλωσουσιν καλυπτοντεσ 
καλυψουσιν τασ κεφαλασ αυτων21και οινον ου µη πιωσιν πασ ιερευσ εν τω εισπορευεσθαι αυτουσ εισ την 
αυλην την εσωτεραν22και χηραν και εκβεβληµενην ου ληµψονται εαυτοισ εισ γυναικα αλλ′ η παρθενον εκ 
του σπερµατοσ ισραηλ και χηρα εαν γενηται εξ ιερεωσ ληµψονται23και τον λαον µου διδαξουσιν ανα µεσον 
αγιου και βεβηλου και ανα µεσον ακαθαρτου και καθαρου γνωριουσιν αυτοισ24και επι κρισιν αιµατοσ ουτοι 
επιστησονται του διακρινειν τα δικαιωµατα µου δικαιωσουσιν και τα κριµατα µου κρινουσιν και τα νοµιµα 
µου και τα προσταγµατα µου εν πασαισ ταισ εορταισ µου φυλαξονται και τα σαββατα µου αγιασουσιν25και 
επι ψυχην ανθρωπου ουκ εισελευσονται του µιανθηναι αλλ′ η επι πατρι και επι µητρι και επι υιω και επι 
θυγατρι και επι αδελφω και επι αδελφη αυτου η ου γεγονεν ανδρι µιανθησεται26και µετα το καθαρισθηναι 
αυτον επτα ηµερασ εξαριθµησει αυτω27και η αν ηµερα εισπορευωνται εισ την αυλην την εσωτεραν του 
λειτουργειν εν τω αγιω προσοισουσιν ιλασµον λεγει κυριοσ ο θεοσ28και εσται αυτοισ εισ κληρονοµιαν εγω 
κληρονοµια αυτοισ και κατασχεσισ αυτοισ ου δοθησεται εν τοισ υιοισ ισραηλ οτι εγω κατασχεσισ 
αυτων29και τασ θυσιασ και τα υπερ αµαρτιασ και τα υπερ αγνοιασ ουτοι φαγονται και παν αφορισµα εν τω 
ισραηλ αυτοισ εσται30απαρχαι παντων και τα πρωτοτοκα παντων και τα αφαιρεµατα παντα εκ παντων των 
απαρχων υµων τοισ ιερευσιν εσται και τα πρωτογενηµατα υµων δωσετε τω ιερει του θειναι ευλογιασ υµων επι 
τουσ οικουσ υµων31και παν θνησιµαιον και θηριαλωτον εκ των πετεινων και εκ των κτηνων ου φαγονται οι 
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ιερεισ 

Chapter 45
1και εν τω καταµετρεισθαι υµασ την γην εν κληρονοµια αφοριειτε απαρχην τω κυριω αγιον απο τησ γησ πεντε 
και εικοσι χιλιαδασ µηκοσ και ευροσ εικοσι χιλιαδασ αγιον εσται εν πασι τοισ οριοισ αυτου κυκλοθεν2και 
εσται εκ τουτου εισ αγιασµα πεντακοσιοι επι πεντακοσιουσ τετραγωνον κυκλοθεν και πηχεισ πεντηκοντα 
διαστηµα αυτω κυκλοθεν3και εκ ταυτησ τησ διαµετρησεωσ διαµετρησεισ µηκοσ πεντε και εικοσι χιλιαδασ 
και ευροσ δεκα χιλιαδασ και εν αυτη εσται το αγιασµα αγια των αγιων4απο τησ γησ εσται τοισ ιερευσιν τοισ 
λειτουργουσιν εν τω αγιω και εσται τοισ εγγιζουσι λειτουργειν τω κυριω και εσται αυτοισ τοποσ εισ οικουσ 
αφωρισµενουσ τω αγιασµω αυτων5εικοσι και πεντε χιλιαδεσ µηκοσ και ευροσ δεκα χιλιαδεσ εσται τοισ 
λευιταισ τοισ λειτουργουσιν τω οικω αυτοισ εισ κατασχεσιν πολεισ του κατοικειν6και την κατασχεσιν τησ 
πολεωσ δωσεισ πεντε χιλιαδασ ευροσ και µηκοσ πεντε και εικοσι χιλιαδασ ον τροπον η απαρχη των αγιων 
παντι οικω ισραηλ εσονται7και τω ηγουµενω εκ τουτου και απο τουτου εισ τασ απαρχασ των αγιων εισ 
κατασχεσιν τησ πολεωσ κατα προσωπον των απαρχων των αγιων και κατα προσωπον τησ κατασχεσεωσ τησ 
πολεωσ τα προσ θαλασσαν και απο των προσ θαλασσαν προσ ανατολασ και το µηκοσ ωσ µια των µεριδων 
απο των οριων των προσ θαλασσαν και το µηκοσ επι τα ορια τα προσ ανατολασ τησ γησ8και εσται αυτω εισ 
κατασχεσιν εν τω ισραηλ και ου καταδυναστευσουσιν ουκετι οι αφηγουµενοι του ισραηλ τον λαον µου και 
την γην κατακληρονοµησουσιν οικοσ ισραηλ κατα φυλασ αυτων9ταδε λεγει κυριοσ θεοσ ικανουσθω υµιν οι 
αφηγουµενοι του ισραηλ αδικιαν και ταλαιπωριαν αφελεσθε και κριµα και δικαιοσυνην ποιησατε εξαρατε 
καταδυναστειαν απο του λαου µου λεγει κυριοσ θεοσ10ζυγοσ δικαιοσ και µετρον δικαιον και χοινιξ δικαια 
εστω υµιν11το µετρον και η χοινιξ οµοιωσ µια εσται του λαµβανειν το δεκατον του γοµορ η χοινιξ και το 
δεκατον του γοµορ το µετρον προσ το γοµορ εσται ισον12και το σταθµιον εικοσι οβολοι οι πεντε σικλοι πεντε 
και οι δεκα σικλοι δεκα και πεντηκοντα σικλοι η µνα εσται υµιν13και αυτη η απαρχη ην αφοριειτε εκτον του 
µετρου απο του γοµορ του πυρου και το εκτον του οιφι απο του κορου των κριθων14και το προσταγµα του 
ελαιου κοτυλην ελαιου απο δεκα κοτυλων οτι αι δεκα κοτυλαι εισιν γοµορ15και προβατον απο των δεκα 
προβατων αφαιρεµα εκ πασων των πατριων του ισραηλ εισ θυσιασ και εισ ολοκαυτωµατα και εισ σωτηριου 
του εξιλασκεσθαι περι υµων λεγει κυριοσ θεοσ16και πασ ο λαοσ δωσει την απαρχην ταυτην τω αφηγουµενω 
του ισραηλ17και δια του αφηγουµενου εσται τα ολοκαυτωµατα και αι θυσιαι και αι σπονδαι εσονται εν ταισ 
εορταισ και εν ταισ νουµηνιαισ και εν τοισ σαββατοισ και εν πασαισ ταισ εορταισ οικου ισραηλ αυτοσ 
ποιησει τα υπερ αµαρτιασ και την θυσιαν και τα ολοκαυτωµατα και τα του σωτηριου του εξιλασκεσθαι υπερ 
του οικου ισραηλ18ταδε λεγει κυριοσ θεοσ εν τω πρωτω µηνι µια του µηνοσ ληµψεσθε µοσχον εκ βοων 
αµωµον του εξιλασασθαι το αγιον19και ληµψεται ο ιερευσ απο του αιµατοσ του εξιλασµου και δωσει επι τασ 
φλιασ του οικου και επι τασ τεσσαρασ γωνιασ του ιερου και επι το θυσιαστηριον και επι τασ φλιασ τησ 
πυλησ τησ αυλησ τησ εσωτερασ20και ουτωσ ποιησεισ εν τω εβδοµω µηνι µια του µηνοσ ληµψη παρ′ εκαστου 
αποµοιραν και εξιλασεσθε τον οικον21και εν τω πρωτω µηνι τεσσαρεσκαιδεκατη του µηνοσ εσται υµιν το 
πασχα εορτη επτα ηµερασ αζυµα εδεσθε22και ποιησει ο αφηγουµενοσ εν εκεινη τη ηµερα υπερ αυτου και του 
οικου και υπερ παντοσ του λαου τησ γησ µοσχον υπερ αµαρτιασ23και τασ επτα ηµερασ τησ εορτησ ποιησει 
ολοκαυτωµατα τω κυριω επτα µοσχουσ και επτα κριουσ αµωµουσ καθ′ ηµεραν τασ επτα ηµερασ και υπερ 
αµαρτιασ εριφον αιγων καθ′ ηµεραν24και θυσιαν πεµµα τω µοσχω και πεµµα τω κριω ποιησεισ και ελαιου το 
ιν τω πεµµατι25και εν τω εβδοµω µηνι πεντεκαιδεκατη του µηνοσ εν τη εορτη ποιησεισ κατα τα αυτα επτα 
ηµερασ καθωσ τα υπερ τησ αµαρτιασ και καθωσ τα ολοκαυτωµατα και καθωσ το µαναα και καθωσ το ελαιον 

Chapter 46
1ταδε λεγει κυριοσ θεοσ πυλη η εν τη αυλη τη εσωτερα η βλεπουσα προσ ανατολασ εσται κεκλεισµενη εξ 
ηµερασ τασ ενεργουσ εν δε τη ηµερα των σαββατων ανοιχθησεται και εν τη ηµερα τησ νουµηνιασ 
ανοιχθησεται2και εισελευσεται ο αφηγουµενοσ κατα την οδον του αιλαµ τησ πυλησ τησ εξωθεν και στησεται 
επι τα προθυρα τησ πυλησ και ποιησουσιν οι ιερεισ τα ολοκαυτωµατα αυτου και τα του σωτηριου αυτου και 
προσκυνησει επι του προθυρου τησ πυλησ και εξελευσεται και η πυλη ου µη κλεισθη εωσ εσπερασ3και 
προσκυνησει ο λαοσ τησ γησ κατα τα προθυρα τησ πυλησ εκεινησ εν τοισ σαββατοισ και εν ταισ νουµηνιαισ 
εναντιον κυριου4και τα ολοκαυτωµατα προσοισει ο αφηγουµενοσ τω κυριω εν τη ηµερα των σαββατων εξ 
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αµνουσ αµωµουσ και κριον αµωµον5και µαναα πεµµα τω κριω και τοισ αµνοισ θυσιαν δοµα χειροσ αυτου 
και ελαιου το ιν τω πεµµατι6και εν τη ηµερα τησ νουµηνιασ µοσχον αµωµον και εξ αµνουσ και κριοσ 
αµωµοσ εσται7και πεµµα τω κριω και πεµµα τω µοσχω εσται µαναα και τοισ αµνοισ καθωσ εαν εκποιη η χειρ 
αυτου και ελαιου το ιν τω πεµµατι8και εν τω εισπορευεσθαι τον αφηγουµενον κατα την οδον του αιλαµ τησ 
πυλησ εισελευσεται και κατα την οδον τησ πυλησ εξελευσεται9και οταν εισπορευηται ο λαοσ τησ γησ 
εναντιον κυριου εν ταισ εορταισ ο εισπορευοµενοσ κατα την οδον τησ πυλησ τησ προσ βορραν προσκυνειν 
εξελευσεται κατα την οδον τησ πυλησ τησ προσ νοτον και ο εισπορευοµενοσ κατα την οδον τησ πυλησ τησ 
προσ νοτον εξελευσεται κατα την οδον τησ πυλησ τησ προσ βορραν ουκ αναστρεψει κατα την πυλην ην 
εισεληλυθεν αλλ′ η κατ′ ευθυ αυτησ εξελευσεται10και ο αφηγουµενοσ εν µεσω αυτων εν τω εισπορευεσθαι 
αυτουσ εισελευσεται µετ′ αυτων και εν τω εκπορευεσθαι αυτουσ εξελευσεται11και εν ταισ εορταισ και εν ταισ 
πανηγυρεσιν εσται το µαναα πεµµα τω µοσχω και πεµµα τω κριω και τοισ αµνοισ καθωσ αν εκποιη η χειρ 
αυτου και ελαιου το ιν τω πεµµατι12εαν δε ποιηση ο αφηγουµενοσ οµολογιαν ολοκαυτωµα σωτηριου τω κυριω 
και ανοιξει εαυτω την πυλην την βλεπουσαν κατ′ ανατολασ και ποιησει το ολοκαυτωµα αυτου και τα του 
σωτηριου αυτου ον τροπον ποιει εν τη ηµερα των σαββατων και εξελευσεται και κλεισει τασ θυρασ µετα το 
εξελθειν αυτον13και αµνον ενιαυσιον αµωµον ποιησει εισ ολοκαυτωµα καθ′ ηµεραν τω κυριω πρωι ποιησει 
αυτον14και µαναα ποιησει επ′ αυτω το πρωι εκτον του µετρου και ελαιου το τριτον του ιν του αναµειξαι την 
σεµιδαλιν µαναα τω κυριω προσταγµα δια παντοσ15ποιησετε τον αµνον και το µαναα και το ελαιον ποιησετε 
το πρωι ολοκαυτωµα δια παντοσ16ταδε λεγει κυριοσ θεοσ εαν δω ο αφηγουµενοσ δοµα ενι εκ των υιων αυτου 
εκ τησ κληρονοµιασ αυτου τουτο τοισ υιοισ αυτου εσται κατασχεσισ εν κληρονοµια17εαν δε δω δοµα ενι των 
παιδων αυτου και εσται αυτω εωσ του ετουσ τησ αφεσεωσ και αποδωσει τω αφηγουµενω πλην τησ 
κληρονοµιασ των υιων αυτου αυτοισ εσται18και ου µη λαβη ο αφηγουµενοσ εκ τησ κληρονοµιασ του λαου 
καταδυναστευσαι αυτουσ εκ τησ κατασχεσεωσ αυτου κατακληρονοµησει τοισ υιοισ αυτου οπωσ µη 
διασκορπιζηται ο λαοσ µου εκαστοσ εκ τησ κατασχεσεωσ αυτου19και εισηγαγεν µε εισ την εισοδον τησ κατα 
νωτου τησ πυλησ εισ την εξεδραν των αγιων των ιερεων την βλεπουσαν προσ βορραν και ιδου τοποσ εκει 
κεχωρισµενοσ20και ειπεν προσ µε ουτοσ ο τοποσ εστιν ου εψησουσιν εκει οι ιερεισ τα υπερ αγνοιασ και τα 
υπερ αµαρτιασ και εκει πεψουσι το µαναα το παραπαν του µη εκφερειν εισ την αυλην την εξωτεραν του 
αγιαζειν τον λαον21και εξηγαγεν µε εισ την αυλην την εξωτεραν και περιηγαγεν µε επι τα τεσσαρα µερη τησ 
αυλησ και ιδου αυλη κατα το κλιτοσ τησ αυλησ αυλη κατα το κλιτοσ τησ αυλησ22επι τα τεσσαρα κλιτη τησ 
αυλησ αυλη µικρα µηκοσ πηχων τεσσαρακοντα και ευροσ πηχων τριακοντα µετρον εν ταισ τεσσαρσιν23και 
εξεδραι κυκλω εν αυταισ κυκλω ταισ τεσσαρσιν και µαγειρεια γεγονοτα υποκατω των εξεδρων κυκλω24και 
ειπεν προσ µε ουτοι οι οικοι των µαγειρειων ου εψησουσιν εκει οι λειτουργουντεσ τω οικω τα θυµατα του 
λαου 

Chapter 47
1και εισηγαγεν µε επι τα προθυρα του οικου και ιδου υδωρ εξεπορευετο υποκατωθεν του αιθριου κατ′ 
ανατολασ οτι το προσωπον του οικου εβλεπεν κατ′ ανατολασ και το υδωρ κατεβαινεν απο του κλιτουσ του 
δεξιου απο νοτου επι το θυσιαστηριον2και εξηγαγεν µε κατα την οδον τησ πυλησ τησ προσ βορραν και 
περιηγαγεν µε την οδον εξωθεν προσ την πυλην τησ αυλησ τησ βλεπουσησ κατ′ ανατολασ και ιδου το υδωρ 
κατεφερετο απο του κλιτουσ του δεξιου3καθωσ εξοδοσ ανδροσ εξ εναντιασ και µετρον εν τη χειρι αυτου και 
διεµετρησεν χιλιουσ εν τω µετρω και διηλθεν εν τω υδατι υδωρ αφεσεωσ4και διεµετρησεν χιλιουσ και διηλθεν 
εν τω υδατι υδωρ εωσ των µηρων και διεµετρησεν χιλιουσ και διηλθεν υδωρ εωσ οσφυοσ5και διεµετρησεν 
χιλιουσ και ουκ ηδυνατο διελθειν οτι εξυβριζεν το υδωρ ωσ ροιζοσ χειµαρρου ον ου διαβησονται6και ειπεν 
προσ µε ει εωρακασ υιε ανθρωπου και ηγαγεν µε επι το χειλοσ του ποταµου7εν τη επιστροφη µου και ιδου επι 
του χειλουσ του ποταµου δενδρα πολλα σφοδρα ενθεν και ενθεν8και ειπεν προσ µε το υδωρ τουτο το 
εκπορευοµενον εισ την γαλιλαιαν την προσ ανατολασ και κατεβαινεν επι την αραβιαν και ηρχετο εωσ επι την 
θαλασσαν επι το υδωρ τησ διεκβολησ και υγιασει τα υδατα9και εσται πασα ψυχη των ζωων των εκζεοντων 
επι παντα εφ′ α αν επελθη εκει ο ποταµοσ ζησεται και εσται εκει ιχθυσ πολυσ σφοδρα οτι ηκει εκει το υδωρ 
τουτο και υγιασει και ζησεται παν εφ′ ο αν επελθη ο ποταµοσ εκει ζησεται10και στησονται εκει αλεεισ απο 
αινγαδιν εωσ αιναγαλιµ ψυγµοσ σαγηνων εσται καθ′ αυτην εσται και οι ιχθυεσ αυτησ ωσ οι ιχθυεσ τησ 
θαλασσησ τησ µεγαλησ πληθοσ πολυ σφοδρα11και εν τη διεκβολη αυτου και εν τη επιστροφη αυτου και εν τη 
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υπεραρσει αυτου ου µη υγιασωσιν εισ αλασ δεδονται12και επι του ποταµου αναβησεται επι του χειλουσ 
αυτου ενθεν και ενθεν παν ξυλον βρωσιµον ου µη παλαιωθη επ′ αυτου ουδε µη εκλιπη ο καρποσ αυτου τησ 
καινοτητοσ αυτου πρωτοβολησει διοτι τα υδατα αυτων εκ των αγιων ταυτα εκπορευεται και εσται ο καρποσ 
αυτων εισ βρωσιν και αναβασισ αυτων εισ υγιειαν13ταδε λεγει κυριοσ θεοσ ταυτα τα ορια 
κατακληρονοµησετε τησ γησ ταισ δωδεκα φυλαισ των υιων ισραηλ προσθεσισ σχοινισµατοσ14και 
κατακληρονοµησετε αυτην εκαστοσ καθωσ ο αδελφοσ αυτου εισ ην ηρα την χειρα µου του δουναι αυτην τοισ 
πατρασιν αυτων και πεσειται η γη αυτη υµιν εν κληρονοµια15και ταυτα τα ορια τησ γησ προσ βορραν απο 
τησ θαλασσησ τησ µεγαλησ τησ καταβαινουσησ και περισχιζουσησ τησ εισοδου ηµαθ σεδδαδα16βηρωθα 
σεβραιµ ηλιαµ ανα µεσον οριων δαµασκου και ανα µεσον οριων ηµαθ αυλη του σαυναν αι εισιν επανω των 
οριων αυρανιτιδοσ17ταυτα τα ορια απο τησ θαλασσησ απο τησ αυλησ του αιναν ορια δαµασκου και τα προσ 
βορραν18και τα προσ ανατολασ ανα µεσον τησ αυρανιτιδοσ και ανα µεσον δαµασκου και ανα µεσον τησ 
γαλααδιτιδοσ και ανα µεσον τησ γησ του ισραηλ ο ιορδανησ διοριζει επι την θαλασσαν την προσ ανατολασ 
φοινικωνοσ ταυτα τα προσ ανατολασ19και τα προσ νοτον και λιβα απο θαιµαν και φοινικωνοσ εωσ υδατοσ 
µαριµωθ καδησ παρεκτεινον επι την θαλασσαν την µεγαλην τουτο το µεροσ νοτοσ και λιψ20τουτο το µεροσ 
τησ θαλασσησ τησ µεγαλησ οριζει εωσ κατεναντι τησ εισοδου ηµαθ εωσ εισοδου αυτου ταυτα εστιν τα προσ 
θαλασσαν ηµαθ21και διαµερισετε την γην ταυτην αυτοισ ταισ φυλαισ του ισραηλ22βαλειτε αυτην εν κληρω 
υµιν και τοισ προσηλυτοισ τοισ παροικουσιν εν µεσω υµων οιτινεσ εγεννησαν υιουσ εν µεσω υµων και 
εσονται υµιν ωσ αυτοχθονεσ εν τοισ υιοισ του ισραηλ µεθ′ υµων φαγονται εν κληρονοµια εν µεσω των φυλων 
του ισραηλ23και εσονται εν φυλη προσηλυτων εν τοισ προσηλυτοισ τοισ µετ′ αυτων εκει δωσετε κληρονοµιαν 
αυτοισ λεγει κυριοσ θεοσ 

Chapter 48
1και ταυτα τα ονοµατα των φυλων απο τησ αρχησ τησ προσ βορραν κατα το µεροσ τησ καταβασεωσ του 
περισχιζοντοσ επι την εισοδον τησ ηµαθ αυλησ του αιναν οριον δαµασκου προσ βορραν κατα µεροσ ηµαθ 
αυλησ και εσται αυτοισ τα προσ ανατολασ εωσ προσ θαλασσαν δαν µια2και απο των οριων του δαν τα προσ 
ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν ασηρ µια3και απο των οριων ασηρ απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ 
θαλασσαν νεφθαλιµ µια4και απο των οριων νεφθαλι απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν 
µανασση µια5και απο των οριων µανασση απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν εφραιµ µια6και 
απο των οριων εφραιµ απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν ρουβην µια7και απο των οριων 
ρουβην απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν ιουδα µια8και απο των οριων ιουδα απο των προσ 
ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν εσται η απαρχη του αφορισµου πεντε και εικοσι χιλιαδεσ ευροσ και 
µηκοσ καθωσ µια των µεριδων απο των προσ ανατολασ και εωσ των προσ θαλασσαν και εσται το αγιον εν 
µεσω αυτων9απαρχη ην αφοριουσι τω κυριω µηκοσ πεντε και εικοσι χιλιαδεσ και ευροσ εικοσι και πεντε 
χιλιαδεσ10τουτων εσται η απαρχη των αγιων τοισ ιερευσιν προσ βορραν πεντε και εικοσι χιλιαδεσ και προσ 
θαλασσαν πλατοσ δεκα χιλιαδεσ και προσ ανατολασ πλατοσ δεκα χιλιαδεσ και προσ νοτον µηκοσ εικοσι και 
πεντε χιλιαδεσ και το οροσ των αγιων εσται εν µεσω αυτου11τοισ ιερευσι τοισ ηγιασµενοισ υιοισ σαδδουκ 
τοισ φυλασσουσι τασ φυλακασ του οικου οιτινεσ ουκ επλανηθησαν εν τη πλανησει υιων ισραηλ ον τροπον 
επλανηθησαν οι λευιται12και εσται αυτοισ η απαρχη δεδοµενη εκ των απαρχων τησ γησ αγιον αγιων απο των 
οριων των λευιτων13τοισ δε λευιταισ τα εχοµενα των οριων των ιερεων µηκοσ πεντε και εικοσι χιλιαδεσ και 
ευροσ δεκα χιλιαδεσ παν το µηκοσ πεντε και εικοσι χιλιαδεσ και ευροσ εικοσι χιλιαδεσ14ου πραθησεται εξ 
αυτου ουδε καταµετρηθησεται ουδε αφαιρεθησεται τα πρωτογενηµατα τησ γησ οτι αγιον εστιν τω κυριω15τασ 
δε πεντε χιλιαδασ τασ περισσασ επι τω πλατει επι ταισ πεντε και εικοσι χιλιασιν προτειχισµα εσται τη πολει 
εισ την κατοικιαν και εισ διαστηµα αυτου και εσται η πολισ εν µεσω αυτου16και ταυτα τα µετρα αυτησ απο 
των προσ βορραν πεντακοσιοι και τετρακισχιλιοι και απο των προσ νοτον πεντακοσιοι και τεσσαρεσ χιλιαδεσ 
και απο των προσ ανατολασ πεντακοσιοι και τεσσαρεσ χιλιαδεσ και απο των προσ θαλασσαν 
τετρακισχιλιουσ πεντακοσιουσ17και εσται διαστηµα τη πολει προσ βορραν διακοσιοι πεντηκοντα και προσ 
νοτον διακοσιοι και πεντηκοντα και προσ ανατολασ διακοσιοι πεντηκοντα και προσ θαλασσαν διακοσιοι 
πεντηκοντα18και το περισσον του µηκουσ το εχοµενον των απαρχων των αγιων δεκα χιλιαδεσ προσ ανατολασ 
και δεκα χιλιαδεσ προσ θαλασσαν και εσονται αι απαρχαι του αγιου και εσται τα γενηµατα αυτησ εισ 
αρτουσ τοισ εργαζοµενοισ την πολιν19οι δε εργαζοµενοι την πολιν εργωνται αυτην εκ πασων των φυλων του 
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ισραηλ20πασα η απαρχη πεντε και εικοσι χιλιαδεσ επι πεντε και εικοσι χιλιαδασ τετραγωνον αφοριειτε αυτου 
την απαρχην του αγιου απο τησ κατασχεσεωσ τησ πολεωσ21το δε περισσον τω αφηγουµενω εκ τουτου και εκ 
τουτου απο των απαρχων του αγιου και εισ την κατασχεσιν τησ πολεωσ επι πεντε και εικοσι χιλιαδασ µηκοσ 
εωσ των οριων των προσ ανατολασ και προσ θαλασσαν επι πεντε και εικοσι χιλιαδασ εωσ των οριων των 
προσ θαλασσαν εχοµενα των µεριδων του αφηγουµενου και εσται η απαρχη των αγιων και το αγιασµα του 
οικου εν µεσω αυτησ22και απο τησ κατασχεσεωσ των λευιτων και απο τησ κατασχεσεωσ τησ πολεωσ εν µεσω 
των αφηγουµενων εσται ανα µεσον των οριων ιουδα και ανα µεσον των οριων βενιαµιν των αφηγουµενων 
εσται23και το περισσον των φυλων απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν βενιαµιν µια24και απο 
των οριων των βενιαµιν απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν συµεων µια25και απο των οριων 
των συµεων απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν ισσαχαρ µια26και απο των οριων των ισσαχαρ 
απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν ζαβουλων µια27και απο των οριων των ζαβουλων απο των 
προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν γαδ µια28και απο των οριων των γαδ εωσ των προσ λιβα και εσται τα 
ορια αυτου απο θαιµαν και υδατοσ µαριµωθ καδησ κληρονοµιασ εωσ τησ θαλασσησ τησ µεγαλησ29αυτη η γη 
ην βαλειτε εν κληρω ταισ φυλαισ ισραηλ και ουτοι οι διαµερισµοι αυτων λεγει κυριοσ θεοσ30και αυται αι 
διεκβολαι τησ πολεωσ αι προσ βορραν τετρακισχιλιοι και πεντακοσιοι µετρω31και αι πυλαι τησ πολεωσ επ′ 
ονοµασιν φυλων του ισραηλ πυλαι τρεισ προσ βορραν πυλη ρουβην µια και πυλη ιουδα µια και πυλη λευι 
µια32και τα προσ ανατολασ τετρακισχιλιοι και πεντακοσιοι και πυλαι τρεισ πυλη ιωσηφ µια και πυλη 
βενιαµιν µια και πυλη δαν µια33και τα προσ νοτον τετρακισχιλιοι και πεντακοσιοι µετρω και πυλαι τρεισ 
πυλη συµεων µια και πυλη ισσαχαρ µια και πυλη ζαβουλων µια34και τα προσ θαλασσαν τετρακισχιλιοι και 
πεντακοσιοι µετρω και πυλαι τρεισ πυλη γαδ µια και πυλη ασηρ µια και πυλη νεφθαλιµ µια35κυκλωµα δεκα 
και οκτω χιλιαδεσ και το ονοµα τησ πολεωσ αφ′ ησ αν ηµερασ γενηται εσται το ονοµα αυτησ . 
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Daniel

Chapter 1
1εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ εισ 
ιερουσαληµ και επολιορκει αυτην2και εδωκεν κυριοσ εν χειρι αυτου τον ιωακιµ βασιλεα ιουδα και απο 
µερουσ των σκευων οικου του θεου και ηνεγκεν αυτα εισ γην σεννααρ οικον του θεου αυτου και τα σκευη 
εισηνεγκεν εισ τον οικον θησαυρου του θεου αυτου3και ειπεν ο βασιλευσ τω ασφανεζ τω αρχιευνουχω αυτου 
εισαγαγειν απο των υιων τησ αιχµαλωσιασ ισραηλ και απο του σπερµατοσ τησ βασιλειασ και απο των 
φορθοµµιν4νεανισκουσ οισ ουκ εστιν εν αυτοισ µωµοσ και καλουσ τη οψει και συνιεντασ εν παση σοφια και 
γιγνωσκοντασ γνωσιν και διανοουµενουσ φρονησιν και οισ εστιν ισχυσ εν αυτοισ εσταναι εν τω οικω του 
βασιλεωσ και διδαξαι αυτουσ γραµµατα και γλωσσαν χαλδαιων5και διεταξεν αυτοισ ο βασιλευσ το τησ 
ηµερασ καθ∋ ηµεραν απο τησ τραπεζησ του βασιλεωσ και απο του οινου του ποτου αυτου και θρεψαι αυτουσ 
ετη τρια και µετα ταυτα στηναι ενωπιον του βασιλεωσ6και εγενετο εν αυτοισ εκ των υιων ιουδα δανιηλ και 
ανανιασ και µισαηλ και αζαριασ7και επεθηκεν αυτοισ ο αρχιευνουχοσ ονοµατα τω δανιηλ βαλτασαρ και τω 
ανανια σεδραχ και τω µισαηλ µισαχ και τω αζαρια αβδεναγω8και εθετο δανιηλ επι την καρδιαν αυτου ωσ ου 
µη αλισγηθη εν τη τραπεζη του βασιλεωσ και εν τω οινω του ποτου αυτου και ηξιωσε τον αρχιευνουχον ωσ 
ου µη αλισγηθη9και εδωκεν ο θεοσ τον δανιηλ εισ ελεον και εισ οικτιρµον ενωπιον του αρχιευνουχου10και 
ειπεν ο αρχιευνουχοσ τω δανιηλ φοβουµαι εγω τον κυριον µου τον βασιλεα τον εκταξαντα την βρωσιν υµων 
και την ποσιν υµων µηποτε ιδη τα προσωπα υµων σκυθρωπα παρα τα παιδαρια τα συνηλικα υµων και 
καταδικασητε την κεφαλην µου τω βασιλει11και ειπεν δανιηλ προσ αµελσαδ ον κατεστησεν ο αρχιευνουχοσ 
επι δανιηλ ανανιαν µισαηλ αζαριαν12πειρασον δη τουσ παιδασ σου ηµερασ δεκα και δοτωσαν ηµιν απο των 
σπερµατων και φαγοµεθα και υδωρ πιοµεθα13και οφθητωσαν ενωπιον σου αι ιδεαι ηµων και αι ιδεαι των 
παιδαριων των εσθιοντων την τραπεζαν του βασιλεωσ και καθωσ αν ιδησ ποιησον µετα των παιδων σου14και 
εισηκουσεν αυτων και επειρασεν αυτουσ ηµερασ δεκα15και µετα το τελοσ των δεκα ηµερων ωραθησαν αι 
ιδεαι αυτων αγαθαι και ισχυραι ταισ σαρξιν υπερ τα παιδαρια τα εσθιοντα την τραπεζαν του βασιλεωσ16και 
εγενετο αµελσαδ αναιρουµενοσ το δειπνον αυτων και τον οινον του ποµατοσ αυτων και εδιδου αυτοισ 
σπερµατα17και τα παιδαρια ταυτα οι τεσσαρεσ αυτοι εδωκεν αυτοισ ο θεοσ συνεσιν και φρονησιν εν παση 
γραµµατικη και σοφια και δανιηλ συνηκεν εν παση ορασει και ενυπνιοισ18και µετα το τελοσ των ηµερων ων 
ειπεν ο βασιλευσ εισαγαγειν αυτουσ και εισηγαγεν αυτουσ ο αρχιευνουχοσ εναντιον ναβουχοδονοσορ19και 
ελαλησεν µετ∋ αυτων ο βασιλευσ και ουχ ευρεθησαν εκ παντων αυτων οµοιοι δανιηλ και ανανια και µισαηλ 
και αζαρια και εστησαν ενωπιον του βασιλεωσ20και εν παντι ρηµατι σοφιασ και επιστηµησ ων εζητησεν παρ∋ 
αυτων ο βασιλευσ ευρεν αυτουσ δεκαπλασιονασ παρα παντασ τουσ επαοιδουσ και τουσ µαγουσ τουσ οντασ 
εν παση τη βασιλεια αυτου21και εγενετο δανιηλ εωσ ετουσ ενοσ κυρου του βασιλεωσ 

Chapter 2
1εν τω ετει τω δευτερω τησ βασιλειασ ναβουχοδονοσορ ηνυπνιασθη ναβουχοδονοσορ ενυπνιον και εξεστη το 
πνευµα αυτου και ο υπνοσ αυτου εγενετο απ∋ αυτου2και ειπεν ο βασιλευσ καλεσαι τουσ επαοιδουσ και τουσ 
µαγουσ και τουσ φαρµακουσ και τουσ χαλδαιουσ του αναγγειλαι τω βασιλει τα ενυπνια αυτου και ηλθαν και 
εστησαν ενωπιον του βασιλεωσ3και ειπεν αυτοισ ο βασιλευσ ηνυπνιασθην και εξεστη το πνευµα µου του 
γνωναι το ενυπνιον4και ελαλησαν οι χαλδαιοι τω βασιλει συριστι βασιλευ εισ τουσ αιωνασ ζηθι συ ειπον το 
ενυπνιον τοισ παισιν σου και την συγκρισιν αναγγελουµεν5απεκριθη ο βασιλευσ και ειπεν τοισ χαλδαιοισ ο 
λογοσ απ∋ εµου απεστη εαν µη γνωρισητε µοι το ενυπνιον και την συγκρισιν αυτου εισ απωλειαν εσεσθε και 
οι οικοι υµων διαρπαγησονται6εαν δε το ενυπνιον και την συγκρισιν αυτου γνωρισητε µοι δοµατα και δωρεασ 
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και τιµην πολλην ληµψεσθε παρ∋ εµου πλην το ενυπνιον και την συγκρισιν αυτου απαγγειλατε 
µοι7απεκριθησαν δευτερον και ειπαν ο βασιλευσ ειπατω το ενυπνιον τοισ παισιν αυτου και την συγκρισιν 
αυτου αναγγελουµεν8απεκριθη ο βασιλευσ και ειπεν επ∋ αληθειασ οιδα εγω οτι καιρον υµεισ εξαγοραζετε 
καθοτι ειδετε οτι απεστη απ∋ εµου το ρηµα9εαν ουν το ενυπνιον µη αναγγειλητε µοι οιδα οτι ρηµα ψευδεσ και 
διεφθαρµενον συνεθεσθε ειπειν ενωπιον µου εωσ ου ο καιροσ παρελθη το ενυπνιον µου ειπατε µοι και 
γνωσοµαι οτι την συγκρισιν αυτου αναγγελειτε µοι10απεκριθησαν οι χαλδαιοι ενωπιον του βασιλεωσ και 
λεγουσιν ουκ εστιν ανθρωποσ επι τησ ξηρασ οστισ το ρηµα του βασιλεωσ δυνησεται γνωρισαι καθοτι πασ 
βασιλευσ µεγασ και αρχων ρηµα τοιουτο ουκ επερωτα επαοιδον µαγον και χαλδαιον11οτι ο λογοσ ον ο 
βασιλευσ επερωτα βαρυσ και ετεροσ ουκ εστιν οσ αναγγελει αυτον ενωπιον του βασιλεωσ αλλ∋ η θεοι ων ουκ 
εστιν η κατοικια µετα πασησ σαρκοσ12τοτε ο βασιλευσ εν θυµω και οργη πολλη ειπεν απολεσαι παντασ τουσ 
σοφουσ βαβυλωνοσ13και το δογµα εξηλθεν και οι σοφοι απεκτεννοντο και εζητησαν δανιηλ και τουσ φιλουσ 
αυτου ανελειν14τοτε δανιηλ απεκριθη βουλην και γνωµην τω αριωχ τω αρχιµαγειρω του βασιλεωσ οσ εξηλθεν 
αναιρειν τουσ σοφουσ βαβυλωνοσ15αρχων του βασιλεωσ περι τινοσ εξηλθεν η γνωµη η αναιδησ εκ προσωπου 
του βασιλεωσ εγνωρισεν δε το ρηµα αριωχ τω δανιηλ16και δανιηλ εισηλθεν και ηξιωσεν τον βασιλεα οπωσ 
χρονον δω αυτω και την συγκρισιν αυτου αναγγειλη τω βασιλει17και εισηλθεν δανιηλ εισ τον οικον αυτου και 
τω ανανια και τω µισαηλ και τω αζαρια τοισ φιλοισ αυτου το ρηµα εγνωρισεν18και οικτιρµουσ εζητουν παρα 
του θεου του ουρανου υπερ του µυστηριου τουτου οπωσ αν µη απολωνται δανιηλ και οι φιλοι αυτου µετα των 
επιλοιπων σοφων βαβυλωνοσ19τοτε τω δανιηλ εν οραµατι τησ νυκτοσ το µυστηριον απεκαλυφθη και 
ευλογησεν τον θεον του ουρανου20δανιηλ και ειπεν ειη το ονοµα του θεου ευλογηµενον απο του αιωνοσ και 
εωσ του αιωνοσ οτι η σοφια και η συνεσισ αυτου εστιν21και αυτοσ αλλοιοι καιρουσ και χρονουσ καθιστα 
βασιλεισ και µεθιστα διδουσ σοφιαν τοισ σοφοισ και φρονησιν τοισ ειδοσιν συνεσιν22αυτοσ αποκαλυπτει 
βαθεα και αποκρυφα γινωσκων τα εν τω σκοτει και το φωσ µετ∋ αυτου εστιν23σοι ο θεοσ των πατερων µου 
εξοµολογουµαι και αινω οτι σοφιαν και δυναµιν εδωκασ µοι και νυν εγνωρισασ µοι α ηξιωσαµεν παρα σου 
και το οραµα του βασιλεωσ εγνωρισασ µοι24και ηλθεν δανιηλ προσ αριωχ ον κατεστησεν ο βασιλευσ 
απολεσαι τουσ σοφουσ βαβυλωνοσ και ειπεν αυτω τουσ σοφουσ βαβυλωνοσ µη απολεσησ εισαγαγε δε µε 
ενωπιον του βασιλεωσ και την συγκρισιν τω βασιλει αναγγελω25τοτε αριωχ εν σπουδη εισηγαγεν τον δανιηλ 
ενωπιον του βασιλεωσ και ειπεν αυτω ευρηκα ανδρα εκ των υιων τησ αιχµαλωσιασ τησ ιουδαιασ οστισ το 
συγκριµα τω βασιλει αναγγελει26και απεκριθη ο βασιλευσ και ειπεν τω δανιηλ ου το ονοµα βαλτασαρ ει 
δυνασαι µοι αναγγειλαι το ενυπνιον ο ειδον και την συγκρισιν αυτου27και απεκριθη δανιηλ ενωπιον του 
βασιλεωσ και λεγει το µυστηριον ο ο βασιλευσ επερωτα ουκ εστιν σοφων µαγων επαοιδων γαζαρηνων 
αναγγειλαι τω βασιλει28αλλ∋ η εστιν θεοσ εν ουρανω αποκαλυπτων µυστηρια και εγνωρισεν τω βασιλει 
ναβουχοδονοσορ α δει γενεσθαι επ∋ εσχατων των ηµερων το ενυπνιον σου και αι ορασεισ τησ κεφαλησ σου 
επι τησ κοιτησ σου τουτο εστιν29συ βασιλευ οι διαλογισµοι σου επι τησ κοιτησ σου ανεβησαν τι δει γενεσθαι 
µετα ταυτα και ο αποκαλυπτων µυστηρια εγνωρισεν σοι α δει γενεσθαι30και εµοι δε ουκ εν σοφια τη ουση εν 
εµοι παρα παντασ τουσ ζωντασ το µυστηριον τουτο απεκαλυφθη αλλ∋ ενεκεν του την συγκρισιν τω βασιλει 
γνωρισαι ινα τουσ διαλογισµουσ τησ καρδιασ σου γνωσ31συ βασιλευ εθεωρεισ και ιδου εικων µια µεγαλη η 
εικων εκεινη και η προσοψισ αυτησ υπερφερησ εστωσα προ προσωπου σου και η ορασισ αυτησ φοβερα32η 
εικων ησ η κεφαλη χρυσιου χρηστου αι χειρεσ και το στηθοσ και οι βραχιονεσ αυτησ αργυροι η κοιλια και οι 
µηροι χαλκοι33αι κνηµαι σιδηραι οι ποδεσ µεροσ τι σιδηρουν και µεροσ τι οστρακινον34εθεωρεισ εωσ ου 
ετµηθη λιθοσ εξ ορουσ ανευ χειρων και επαταξεν την εικονα επι τουσ ποδασ τουσ σιδηρουσ και οστρακινουσ 
και ελεπτυνεν αυτουσ εισ τελοσ35τοτε ελεπτυνθησαν εισ απαξ το οστρακον ο σιδηροσ ο χαλκοσ ο αργυροσ ο 
χρυσοσ και εγενοντο ωσει κονιορτοσ απο αλωνοσ θερινησ και εξηρεν αυτα το πληθοσ του πνευµατοσ και 
τοποσ ουχ ευρεθη αυτοισ και ο λιθοσ ο παταξασ την εικονα εγενηθη οροσ µεγα και επληρωσεν πασαν την 
γην36τουτο εστιν το ενυπνιον και την συγκρισιν αυτου ερουµεν ενωπιον του βασιλεωσ37συ βασιλευ βασιλευσ 
βασιλεων ω ο θεοσ του ουρανου βασιλειαν ισχυραν και κραταιαν και εντιµον εδωκεν38εν παντι τοπω οπου 
κατοικουσιν οι υιοι των ανθρωπων θηρια τε αγρου και πετεινα ουρανου εδωκεν εν τη χειρι σου και 
κατεστησεν σε κυριον παντων συ ει η κεφαλη η χρυση39και οπισω σου αναστησεται βασιλεια ετερα ηττων 
σου και βασιλεια τριτη ητισ εστιν ο χαλκοσ η κυριευσει πασησ τησ γησ40και βασιλεια τεταρτη εσται ισχυρα 
ωσ ο σιδηροσ ον τροπον ο σιδηροσ λεπτυνει και δαµαζει παντα ουτωσ παντα λεπτυνει και δαµασει41και οτι 
ειδεσ τουσ ποδασ και τουσ δακτυλουσ µεροσ µεν τι οστρακινον µεροσ δε τι σιδηρουν βασιλεια διηρηµενη 
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εσται και απο τησ ριζησ τησ σιδηρασ εσται εν αυτη ον τροπον ειδεσ τον σιδηρον αναµεµειγµενον τω 
οστρακω42και οι δακτυλοι των ποδων µεροσ µεν τι σιδηρουν µεροσ δε τι οστρακινον µεροσ τι τησ βασιλειασ 
εσται ισχυρον και απ∋ αυτησ εσται συντριβοµενον43οτι ειδεσ τον σιδηρον αναµεµειγµενον τω οστρακω 
συµµειγεισ εσονται εν σπερµατι ανθρωπων και ουκ εσονται προσκολλωµενοι ουτοσ µετα τουτου καθωσ ο 
σιδηροσ ουκ αναµειγνυται µετα του οστρακου44και εν ταισ ηµεραισ των βασιλεων εκεινων αναστησει ο θεοσ 
του ουρανου βασιλειαν ητισ εισ τουσ αιωνασ ου διαφθαρησεται και η βασιλεια αυτου λαω ετερω ουχ 
υπολειφθησεται λεπτυνει και λικµησει πασασ τασ βασιλειασ και αυτη αναστησεται εισ τουσ αιωνασ45ον 
τροπον ειδεσ οτι απο ορουσ ετµηθη λιθοσ ανευ χειρων και ελεπτυνεν το οστρακον τον σιδηρον τον χαλκον 
τον αργυρον τον χρυσον ο θεοσ ο µεγασ εγνωρισεν τω βασιλει α δει γενεσθαι µετα ταυτα και αληθινον το 
ενυπνιον και πιστη η συγκρισισ αυτου46τοτε ο βασιλευσ ναβουχοδονοσορ επεσεν επι προσωπον και τω δανιηλ 
προσεκυνησεν και µαναα και ευωδιασ ειπεν σπεισαι αυτω47και αποκριθεισ ο βασιλευσ ειπεν τω δανιηλ επ∋ 
αληθειασ ο θεοσ υµων αυτοσ εστιν θεοσ θεων και κυριοσ των βασιλεων και αποκαλυπτων µυστηρια οτι 
ηδυνηθησ αποκαλυψαι το µυστηριον τουτο48και εµεγαλυνεν ο βασιλευσ τον δανιηλ και δοµατα µεγαλα και 
πολλα εδωκεν αυτω και κατεστησεν αυτον επι πασησ χωρασ βαβυλωνοσ και αρχοντα σατραπων επι παντασ 
τουσ σοφουσ βαβυλωνοσ49και δανιηλ ητησατο παρα του βασιλεωσ και κατεστησεν επι τα εργα τησ χωρασ 
βαβυλωνοσ τον σεδραχ µισαχ αβδεναγω και δανιηλ ην εν τη αυλη του βασιλεωσ 

Chapter 3
1ετουσ οκτωκαιδεκατου ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ εποιησεν εικονα χρυσην υψοσ αυτησ πηχεων εξηκοντα 
ευροσ αυτησ πηχεων εξ και εστησεν αυτην εν πεδιω δει+ρα εν χωρα βαβυλωνοσ2και απεστειλεν συναγαγειν 
τουσ υπατουσ και τουσ στρατηγουσ και τουσ τοπαρχασ ηγουµενουσ και τυραννουσ και τουσ επ∋ εξουσιων 
και παντασ τουσ αρχοντασ των χωρων ελθειν εισ τα εγκαινια τησ εικονοσ ησ εστησεν ναβουχοδονοσορ ο 
βασιλευσ3και συνηχθησαν οι τοπαρχαι υπατοι στρατηγοι ηγουµενοι τυραννοι µεγαλοι οι επ∋ εξουσιων και 
παντεσ οι αρχοντεσ των χωρων εισ τον εγκαινισµον τησ εικονοσ ησ εστησεν ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ και 
ειστηκεισαν ενωπιον τησ εικονοσ ησ εστησεν ναβουχοδονοσορ4και ο κηρυξ εβοα εν ισχυι υµιν λεγεται λαοι 
φυλαι γλωσσαι5η αν ωρα ακουσητε τησ φωνησ τησ σαλπιγγοσ συριγγοσ τε και κιθαρασ σαµβυκησ και 
ψαλτηριου και συµφωνιασ και παντοσ γενουσ µουσικων πιπτοντεσ προσκυνειτε τη εικονι τη χρυση η εστησεν 
ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ6και οσ αν µη πεσων προσκυνηση αυτη τη ωρα εµβληθησεται εισ την καµινον 
του πυροσ την καιοµενην7και εγενετο οτε ηκουσαν οι λαοι τησ φωνησ τησ σαλπιγγοσ συριγγοσ τε και κιθαρασ 
σαµβυκησ και ψαλτηριου και συµφωνιασ και παντοσ γενουσ µουσικων πιπτοντεσ παντεσ οι λαοι φυλαι 
γλωσσαι προσεκυνουν τη εικονι τη χρυση η εστησεν ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ8τοτε προσηλθοσαν ανδρεσ 
χαλδαιοι και διεβαλον τουσ ιουδαιουσ9τω βασιλει ναβουχοδονοσορ βασιλευ εισ τουσ αιωνασ ζηθι10συ 
βασιλευ εθηκασ δογµα παντα ανθρωπον οσ αν ακουση τησ φωνησ τησ σαλπιγγοσ συριγγοσ τε και κιθαρασ 
σαµβυκησ και ψαλτηριου και συµφωνιασ και παντοσ γενουσ µουσικων11και µη πεσων προσκυνηση τη εικονι 
τη χρυση εµβληθησεται εισ την καµινον του πυροσ την καιοµενην12εισιν ανδρεσ ιουδαιοι ουσ κατεστησασ 
επι τα εργα τησ χωρασ βαβυλωνοσ σεδραχ µισαχ αβδεναγω οι ανδρεσ εκεινοι ουχ υπηκουσαν βασιλευ τω 
δογµατι σου τοισ θεοισ σου ου λατρευουσιν και τη εικονι τη χρυση η εστησασ ου προσκυνουσιν13τοτε 
ναβουχοδονοσορ εν θυµω και οργη ειπεν αγαγειν τον σεδραχ µισαχ και αβδεναγω και ηχθησαν ενωπιον του 
βασιλεωσ14και απεκριθη ναβουχοδονοσορ και ειπεν αυτοισ ει αληθωσ σεδραχ µισαχ αβδεναγω τοισ θεοισ 
µου ου λατρευετε και τη εικονι τη χρυση η εστησα ου προσκυνειτε15νυν ουν ει εχετε ετοιµωσ ινα ωσ αν 
ακουσητε τησ φωνησ τησ σαλπιγγοσ συριγγοσ τε και κιθαρασ σαµβυκησ και ψαλτηριου και συµφωνιασ και 
παντοσ γενουσ µουσικων πεσοντεσ προσκυνησητε τη εικονι η εποιησα εαν δε µη προσκυνησητε αυτη τη ωρα 
εµβληθησεσθε εισ την καµινον του πυροσ την καιοµενην και τισ εστιν θεοσ οσ εξελειται υµασ εκ των χειρων 
µου16και απεκριθησαν σεδραχ µισαχ αβδεναγω λεγοντεσ τω βασιλει ναβουχοδονοσορ ου χρειαν εχοµεν ηµεισ 
περι του ρηµατοσ τουτου αποκριθηναι σοι17εστιν γαρ θεοσ ω ηµεισ λατρευοµεν δυνατοσ εξελεσθαι ηµασ εκ 
τησ καµινου του πυροσ τησ καιοµενησ και εκ των χειρων σου βασιλευ ρυσεται ηµασ18και εαν µη γνωστον 
εστω σοι βασιλευ οτι τοισ θεοισ σου ου λατρευοµεν και τη εικονι τη χρυση η εστησασ ου 
προσκυνουµεν19τοτε ναβουχοδονοσορ επλησθη θυµου και η οψισ του προσωπου αυτου ηλλοιωθη επι σεδραχ 
µισαχ και αβδεναγω και ειπεν εκκαυσαι την καµινον επταπλασιωσ εωσ ου εισ τελοσ εκκαη20και ανδρασ 
ισχυρουσ ισχυι ειπεν πεδησαντασ τον σεδραχ µισαχ και αβδεναγω εµβαλειν εισ την καµινον του πυροσ την 

http://spindleworks.com/septuagint/Daniel.htm (3 of 12) [23/08/2004 04:56:10 p.m.]



Daniel - Septuagint

καιοµενην21τοτε οι ανδρεσ εκεινοι επεδηθησαν συν τοισ σαραβαροισ αυτων και τιαραισ και περικνηµισι και 
ενδυµασιν αυτων και εβληθησαν εισ µεσον τησ καµινου του πυροσ τησ καιοµενησ22επει το ρηµα του 
βασιλεωσ υπερισχυεν και η καµινοσ εξεκαυθη εκ περισσου23και οι τρεισ ουτοι σεδραχ µισαχ και αβδεναγω 
επεσον εισ µεσον τησ καµινου του πυροσ τησ καιοµενησ πεπεδηµενοι24και ναβουχοδονοσορ ηκουσεν 
υµνουντων αυτων και εθαυµασεν και εξανεστη εν σπουδη και ειπεν τοισ µεγιστασιν αυτου ουχι ανδρασ τρεισ 
εβαλοµεν εισ µεσον του πυροσ πεπεδηµενουσ και ειπαν τω βασιλει αληθωσ βασιλευ25και ειπεν ο βασιλευσ 
ιδου εγω ορω ανδρασ τεσσαρασ λελυµενουσ και περιπατουντασ εν µεσω του πυροσ και διαφθορα ουκ εστιν εν 
αυτοισ και η ορασισ του τεταρτου οµοια υιω θεου26τοτε προσηλθεν ναβουχοδονοσορ προσ την θυραν τησ 
καµινου του πυροσ τησ καιοµενησ και ειπεν σεδραχ µισαχ αβδεναγω οι δουλοι του θεου του υψιστου εξελθετε 
και δευτε και εξηλθον σεδραχ µισαχ αβδεναγω εκ µεσου του πυροσ27και συναγονται οι σατραπαι και οι 
στρατηγοι και οι τοπαρχαι και οι δυνασται του βασιλεωσ και εθεωρουν τουσ ανδρασ οτι ουκ εκυριευσεν το 
πυρ του σωµατοσ αυτων και η θριξ τησ κεφαλησ αυτων ουκ εφλογισθη και τα σαραβαρα αυτων ουκ ηλλοιωθη 
και οσµη πυροσ ουκ ην εν αυτοισ28και απεκριθη ναβουχοδονοσορ και ειπεν ευλογητοσ ο θεοσ του σεδραχ 
µισαχ αβδεναγω οσ απεστειλεν τον αγγελον αυτου και εξειλατο τουσ παιδασ αυτου οτι επεποιθεισαν επ∋ αυτω 
και το ρηµα του βασιλεωσ ηλλοιωσαν και παρεδωκαν τα σωµατα αυτων εισ πυρ οπωσ µη λατρευσωσιν µηδε 
προσκυνησωσιν παντι θεω αλλ∋ η τω θεω αυτων29και εγω εκτιθεµαι δογµα πασ λαοσ φυλη γλωσσα η αν ειπη 
βλασφηµιαν κατα του θεου σεδραχ µισαχ αβδεναγω εισ απωλειαν εσονται και οι οικοι αυτων εισ διαρπαγην 
καθοτι ουκ εστιν θεοσ ετεροσ οστισ δυνησεται ρυσασθαι ουτωσ30τοτε ο βασιλευσ κατευθυνεν τον σεδραχ 
µισαχ αβδεναγω εν τη χωρα βαβυλωνοσ και ηξιωσεν αυτουσ ηγεισθαι παντων των ιουδαιων των οντων εν τη 
βασιλεια αυτου 

Chapter 4
1ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ πασι τοισ λαοισ φυλαισ και γλωσσαισ τοισ οικουσιν εν παση τη γη ειρηνη υµιν 
πληθυνθειη2τα σηµεια και τα τερατα α εποιησεν µετ∋ εµου ο θεοσ ο υψιστοσ ηρεσεν εναντιον εµου 
αναγγειλαι υµιν3ωσ µεγαλα και ισχυρα η βασιλεια αυτου βασιλεια αιωνιοσ και η εξουσια αυτου εισ γενεαν 
και γενεαν4εγω ναβουχοδονοσορ ευθηνων ηµην εν τω οικω µου και ευθαλων5ενυπνιον ειδον και εφοβερισεν 
µε και εταραχθην επι τησ κοιτησ µου και αι ορασεισ τησ κεφαλησ µου συνεταραξαν µε6και δι∋ εµου ετεθη 
δογµα του εισαγαγειν ενωπιον µου παντασ τουσ σοφουσ βαβυλωνοσ οπωσ την συγκρισιν του ενυπνιου 
γνωρισωσιν µοι7και εισεπορευοντο οι επαοιδοι µαγοι γαζαρηνοι χαλδαιοι και το ενυπνιον ειπα εγω ενωπιον 
αυτων και την συγκρισιν αυτου ουκ εγνωρισαν µοι8εωσ ου ηλθεν δανιηλ ου το ονοµα βαλτασαρ κατα το 
ονοµα του θεου µου οσ πνευµα θεου αγιον εν εαυτω εχει και το ενυπνιον ενωπιον αυτου ειπα9βαλτασαρ ο 
αρχων των επαοιδων ον εγω εγνων οτι πνευµα θεου αγιον εν σοι και παν µυστηριον ουκ αδυνατει σε ακουσον 
την ορασιν του ενυπνιου ου ειδον και την συγκρισιν αυτου ειπον µοι10επι τησ κοιτησ µου εθεωρουν και ιδου 
δενδρον εν µεσω τησ γησ και το υψοσ αυτου πολυ11εµεγαλυνθη το δενδρον και ισχυσεν και το υψοσ αυτου 
εφθασεν εωσ του ουρανου και το κυτοσ αυτου εισ τα περατα πασησ τησ γησ12τα φυλλα αυτου ωραια και ο 
καρποσ αυτου πολυσ και τροφη παντων εν αυτω και υποκατω αυτου κατεσκηνουν τα θηρια τα αγρια και εν 
τοισ κλαδοισ αυτου κατωκουν τα ορνεα του ουρανου και εξ αυτου ετρεφετο πασα σαρξ13εθεωρουν εν 
οραµατι τησ νυκτοσ επι τησ κοιτησ µου και ιδου ιρ και αγιοσ απ∋ ουρανου κατεβη14και εφωνησεν εν ισχυι 
και ουτωσ ειπεν εκκοψατε το δενδρον και εκτιλατε τουσ κλαδουσ αυτου και εκτιναξατε τα φυλλα αυτου και 
διασκορπισατε τον καρπον αυτου σαλευθητωσαν τα θηρια υποκατωθεν αυτου και τα ορνεα απο των κλαδων 
αυτου15πλην την φυην των ριζων αυτου εν τη γη εασατε και εν δεσµω σιδηρω και χαλκω και εν τη χλοη τη 
εξω και εν τη δροσω του ουρανου κοιτασθησεται και µετα των θηριων η µερισ αυτου εν τω χορτω τησ γησ16η 
καρδια αυτου απο των ανθρωπων αλλοιωθησεται και καρδια θηριου δοθησεται αυτω και επτα καιροι 
αλλαγησονται επ∋ αυτον17δια συγκριµατοσ ιρ ο λογοσ και ρηµα αγιων το επερωτηµα ινα γνωσιν οι ζωντεσ οτι 
κυριοσ εστιν ο υψιστοσ τησ βασιλειασ των ανθρωπων και ω εαν δοξη δωσει αυτην και εξουδενηµα ανθρωπων 
αναστησει επ∋ αυτην18τουτο το ενυπνιον ο ειδον εγω ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ και συ βαλτασαρ το 
συγκριµα ειπον οτι παντεσ οι σοφοι τησ βασιλειασ µου ου δυνανται το συγκριµα αυτου δηλωσαι µοι συ δε 
δανιηλ δυνασαι οτι πνευµα θεου αγιον εν σοι19τοτε δανιηλ ου το ονοµα βαλτασαρ απηνεωθη ωσει ωραν µιαν 
και οι διαλογισµοι αυτου συνεταρασσον αυτον και απεκριθη ο βασιλευσ και ειπεν βαλτασαρ το ενυπνιον και 
η συγκρισισ µη κατασπευσατω σε και απεκριθη βαλτασαρ και ειπεν κυριε το ενυπνιον τοισ µισουσιν σε και η 
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συγκρισισ αυτου τοισ εχθροισ σου20το δενδρον ο ειδεσ το µεγαλυνθεν και το ισχυκοσ ου το υψοσ εφθασεν εισ 
τον ουρανον και το κυτοσ αυτου εισ πασαν την γην21και τα φυλλα αυτου ευθαλη και ο καρποσ αυτου πολυσ 
και τροφη πασιν εν αυτω υποκατω αυτου κατωκουν τα θηρια τα αγρια και εν τοισ κλαδοισ αυτου 
κατεσκηνουν τα ορνεα του ουρανου22συ ει βασιλευ οτι εµεγαλυνθησ και ισχυσασ και η µεγαλωσυνη σου 
εµεγαλυνθη και εφθασεν εισ τον ουρανον και η κυριεια σου εισ τα περατα τησ γησ23και οτι ειδεν ο βασιλευσ 
ιρ και αγιον καταβαινοντα απο του ουρανου και ειπεν εκτιλατε το δενδρον και διαφθειρατε αυτο πλην την 
φυην των ριζων αυτου εασατε εν τη γη και εν δεσµω σιδηρω και χαλκω και εν τη χλοη τη εξω και εν τη δροσω 
του ουρανου αυλισθησεται και µετα θηριων αγριων η µερισ αυτου εωσ ου επτα καιροι αλλοιωθωσιν επ∋ 
αυτον24τουτο η συγκρισισ αυτου βασιλευ και συγκριµα υψιστου εστιν ο εφθασεν επι τον κυριον µου τον 
βασιλεα25και σε εκδιωξουσιν απο των ανθρωπων και µετα θηριων αγριων εσται η κατοικια σου και χορτον 
ωσ βουν ψωµιουσιν σε και απο τησ δροσου του ουρανου αυλισθηση και επτα καιροι αλλαγησονται επι σε 
εωσ ου γνωσ οτι κυριευει ο υψιστοσ τησ βασιλειασ των ανθρωπων και ω αν δοξη δωσει αυτην26και οτι ειπαν 
εασατε την φυην των ριζων του δενδρου η βασιλεια σου σοι µενει αφ∋ ησ αν γνωσ την εξουσιαν την 
ουρανιον27δια τουτο βασιλευ η βουλη µου αρεσατω σοι και τασ αµαρτιασ σου εν ελεηµοσυναισ λυτρωσαι 
και τασ αδικιασ σου εν οικτιρµοισ πενητων ισωσ εσται µακροθυµοσ τοισ παραπτωµασιν σου ο θεοσ28ταυτα 
παντα εφθασεν επι ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα29µετα δωδεκαµηνον επι τω ναω τησ βασιλειασ αυτου εν 
βαβυλωνι περιπατων30απεκριθη ο βασιλευσ και ειπεν ουχ αυτη εστιν βαβυλων η µεγαλη ην εγω ωκοδοµησα 
εισ οικον βασιλειασ εν τω κρατει τησ ισχυοσ µου εισ τιµην τησ δοξησ µου31ετι του λογου εν στοµατι του 
βασιλεωσ οντοσ φωνη απ∋ ουρανου εγενετο σοι λεγουσιν ναβουχοδονοσορ βασιλευ η βασιλεια παρηλθεν απο 
σου32και απο των ανθρωπων σε εκδιωξουσιν και µετα θηριων αγριων η κατοικια σου και χορτον ωσ βουν 
ψωµιουσιν σε και επτα καιροι αλλαγησονται επι σε εωσ ου γνωσ οτι κυριευει ο υψιστοσ τησ βασιλειασ των 
ανθρωπων και ω εαν δοξη δωσει αυτην33αυτη τη ωρα ο λογοσ συνετελεσθη επι ναβουχοδονοσορ και απο των 
ανθρωπων εξεδιωχθη και χορτον ωσ βουσ ησθιεν και απο τησ δροσου του ουρανου το σωµα αυτου εβαφη εωσ 
ου αι τριχεσ αυτου ωσ λεοντων εµεγαλυνθησαν και οι ονυχεσ αυτου ωσ ορνεων34και µετα το τελοσ των 
ηµερων εγω ναβουχοδονοσορ τουσ οφθαλµουσ µου εισ τον ουρανον ανελαβον και αι φρενεσ µου επ∋ εµε 
επεστραφησαν και τω υψιστω ευλογησα και τω ζωντι εισ τον αιωνα ηνεσα και εδοξασα οτι η εξουσια αυτου 
εξουσια αιωνιοσ και η βασιλεια αυτου εισ γενεαν και γενεαν35και παντεσ οι κατοικουντεσ την γην ωσ ουδεν 
ελογισθησαν και κατα το θεληµα αυτου ποιει εν τη δυναµει του ουρανου και εν τη κατοικια τησ γησ και ουκ 
εστιν οσ αντιποιησεται τη χειρι αυτου και ερει αυτω τι εποιησασ36αυτω τω καιρω αι φρενεσ µου 
επεστραφησαν επ∋ εµε και εισ την τιµην τησ βασιλειασ µου ηλθον και η µορφη µου επεστρεψεν επ∋ εµε και οι 
τυραννοι µου και οι µεγιστανεσ µου εζητουν µε και επι την βασιλειαν µου εκραταιωθην και µεγαλωσυνη 
περισσοτερα προσετεθη µοι37νυν ουν εγω ναβουχοδονοσορ αινω και υπερυψω και δοξαζω τον βασιλεα του 
ουρανου οτι παντα τα εργα αυτου αληθινα και αι τριβοι αυτου κρισισ και παντασ τουσ πορευοµενουσ εν 
υπερηφανια δυναται ταπεινωσαι 

Chapter 5
1βαλτασαρ ο βασιλευσ εποιησεν δειπνον µεγα τοισ µεγιστασιν αυτου χιλιοισ και κατεναντι των χιλιων ο 
οινοσ και πινων2βαλτασαρ ειπεν εν τη γευσει του οινου του ενεγκειν τα σκευη τα χρυσα και τα αργυρα α 
εξηνεγκεν ναβουχοδονοσορ ο πατηρ αυτου εκ του ναου του εν ιερουσαληµ και πιετωσαν εν αυτοισ ο 
βασιλευσ και οι µεγιστανεσ αυτου και αι παλλακαι αυτου και αι παρακοιτοι αυτου3και ηνεχθησαν τα σκευη 
τα χρυσα και τα αργυρα α εξηνεγκεν εκ του ναου του θεου του εν ιερουσαληµ και επινον εν αυτοισ ο 
βασιλευσ και οι µεγιστανεσ αυτου και αι παλλακαι αυτου και αι παρακοιτοι αυτου4επινον οινον και ηνεσαν 
τουσ θεουσ τουσ χρυσουσ και αργυρουσ και χαλκουσ και σιδηρουσ και ξυλινουσ και λιθινουσ5εν αυτη τη 
ωρα εξηλθον δακτυλοι χειροσ ανθρωπου και εγραφον κατεναντι τησ λαµπαδοσ επι το κονιαµα του τοιχου του 
οικου του βασιλεωσ και ο βασιλευσ εθεωρει τουσ αστραγαλουσ τησ χειροσ τησ γραφουσησ6τοτε του 
βασιλεωσ η µορφη ηλλοιωθη και οι διαλογισµοι αυτου συνεταρασσον αυτον και οι συνδεσµοι τησ οσφυοσ 
αυτου διελυοντο και τα γονατα αυτου συνεκροτουντο7και εβοησεν ο βασιλευσ εν ισχυι του εισαγαγειν 
µαγουσ χαλδαιουσ γαζαρηνουσ και ειπεν τοισ σοφοισ βαβυλωνοσ οσ αν αναγνω την γραφην ταυτην και την 
συγκρισιν γνωριση µοι πορφυραν ενδυσεται και ο µανιακησ ο χρυσουσ επι τον τραχηλον αυτου και τριτοσ εν 
τη βασιλεια µου αρξει8και εισεπορευοντο παντεσ οι σοφοι του βασιλεωσ και ουκ ηδυναντο την γραφην 
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αναγνωναι ουδε την συγκρισιν γνωρισαι τω βασιλει9και ο βασιλευσ βαλτασαρ πολυ εταραχθη και η µορφη 
αυτου ηλλοιωθη επ∋ αυτω και οι µεγιστανεσ αυτου συνεταρασσοντο10και εισηλθεν η βασιλισσα εισ τον 
οικον του ποτου και ειπεν βασιλευ εισ τουσ αιωνασ ζηθι µη ταρασσετωσαν σε οι διαλογισµοι σου και η 
µορφη σου µη αλλοιουσθω11εστιν ανηρ εν τη βασιλεια σου εν ω πνευµα θεου και εν ταισ ηµεραισ του πατροσ 
σου γρηγορησισ και συνεσισ ευρεθη εν αυτω και ο βασιλευσ ναβουχοδονοσορ ο πατηρ σου αρχοντα 
επαοιδων µαγων χαλδαιων γαζαρηνων κατεστησεν αυτον12οτι πνευµα περισσον εν αυτω και φρονησισ και 
συνεσισ συγκρινων ενυπνια και αναγγελλων κρατουµενα και λυων συνδεσµουσ δανιηλ και ο βασιλευσ 
επεθηκεν αυτω ονοµα βαλτασαρ νυν ουν κληθητω και την συγκρισιν αυτου αναγγελει σοι13τοτε δανιηλ 
εισηχθη ενωπιον του βασιλεωσ και ειπεν ο βασιλευσ τω δανιηλ συ ει δανιηλ ο απο των υιων τησ 
αιχµαλωσιασ τησ ιουδαιασ ησ ηγαγεν ο βασιλευσ ο πατηρ µου14ηκουσα περι σου οτι πνευµα θεου εν σοι και 
γρηγορησισ και συνεσισ και σοφια περισση ευρεθη εν σοι15και νυν εισηλθον ενωπιον µου οι σοφοι µαγοι 
γαζαρηνοι ινα την γραφην ταυτην αναγνωσιν και την συγκρισιν αυτησ γνωρισωσιν µοι και ουκ ηδυνηθησαν 
αναγγειλαι µοι16και εγω ηκουσα περι σου οτι δυνασαι κριµατα συγκριναι νυν ουν εαν δυνηθησ την γραφην 
αναγνωναι και την συγκρισιν αυτησ γνωρισαι µοι πορφυραν ενδυση και ο µανιακησ ο χρυσουσ εσται επι τον 
τραχηλον σου και τριτοσ εν τη βασιλεια µου αρξεισ17τοτε απεκριθη δανιηλ και ειπεν ενωπιον του βασιλεωσ 
τα δοµατα σου σοι εστω και την δωρεαν τησ οικιασ σου ετερω δοσ εγω δε την γραφην αναγνωσοµαι τω 
βασιλει και την συγκρισιν αυτησ γνωρισω σοι18βασιλευ ο θεοσ ο υψιστοσ την βασιλειαν και την 
µεγαλωσυνην και την τιµην και την δοξαν εδωκεν ναβουχοδονοσορ τω πατρι σου19και απο τησ µεγαλωσυνησ 
ησ εδωκεν αυτω παντεσ οι λαοι φυλαι γλωσσαι ησαν τρεµοντεσ και φοβουµενοι απο προσωπου αυτου ουσ 
ηβουλετο αυτοσ ανηρει και ουσ ηβουλετο αυτοσ ετυπτεν και ουσ ηβουλετο αυτοσ υψου και ουσ ηβουλετο 
αυτοσ εταπεινου20και οτε υψωθη η καρδια αυτου και το πνευµα αυτου εκραταιωθη του υπερηφανευσασθαι 
κατηνεχθη απο του θρονου τησ βασιλειασ αυτου και η τιµη αφηρεθη απ∋ αυτου21και απο των ανθρωπων 
εξεδιωχθη και η καρδια αυτου µετα των θηριων εδοθη και µετα οναγρων η κατοικια αυτου και χορτον ωσ 
βουν εψωµιζον αυτον και απο τησ δροσου του ουρανου το σωµα αυτου εβαφη εωσ ου εγνω οτι κυριευει ο θεοσ 
ο υψιστοσ τησ βασιλειασ των ανθρωπων και ω αν δοξη δωσει αυτην22και συ ο υιοσ αυτου βαλτασαρ ουκ 
εταπεινωσασ την καρδιαν σου κατενωπιον ου παντα ταυτα εγνωσ23και επι τον κυριον θεον του ουρανου 
υψωθησ και τα σκευη του οικου αυτου ηνεγκαν ενωπιον σου και συ και οι µεγιστανεσ σου και αι παλλακαι 
σου και αι παρακοιτοι σου οινον επινετε εν αυτοισ και τουσ θεουσ τουσ χρυσουσ και αργυρουσ και χαλκουσ 
και σιδηρουσ και ξυλινουσ και λιθινουσ οι ου βλεπουσιν και ουκ ακουουσιν και ου γινωσκουσιν ηνεσασ και 
τον θεον ου η πνοη σου εν χειρι αυτου και πασαι αι οδοι σου αυτον ουκ εδοξασασ24δια τουτο εκ προσωπου 
αυτου απεσταλη αστραγαλοσ χειροσ και την γραφην ταυτην ενεταξεν25και αυτη η γραφη η εντεταγµενη µανη 
θεκελ φαρεσ26τουτο το συγκριµα του ρηµατοσ µανη εµετρησεν ο θεοσ την βασιλειαν σου και επληρωσεν 
αυτην27θεκελ εσταθη εν ζυγω και ευρεθη υστερουσα28φαρεσ διηρηται η βασιλεια σου και εδοθη µηδοισ και 
περσαισ29και ειπεν βαλτασαρ και ενεδυσαν τον δανιηλ πορφυραν και τον µανιακην τον χρυσουν περιεθηκαν 
περι τον τραχηλον αυτου και εκηρυξεν περι αυτου ειναι αυτον αρχοντα τριτον εν τη βασιλεια30εν αυτη τη 
νυκτι αναιρεθη βαλτασαρ ο βασιλευσ ο χαλδαιων 

Chapter 6
1και δαρειοσ ο µηδοσ παρελαβεν την βασιλειαν ων ετων εξηκοντα δυο2και ηρεσεν ενωπιον δαρειου και 
κατεστησεν επι τησ βασιλειασ σατραπασ εκατον εικοσι του ειναι αυτουσ εν ολη τη βασιλεια αυτου3και 
επανω αυτων τακτικουσ τρεισ ων ην δανιηλ εισ εξ αυτων του αποδιδοναι αυτοισ τουσ σατραπασ λογον οπωσ 
ο βασιλευσ µη ενοχληται4και ην δανιηλ υπερ αυτουσ οτι πνευµα περισσον εν αυτω και ο βασιλευσ 
κατεστησεν αυτον εφ∋ ολησ τησ βασιλειασ αυτου5και οι τακτικοι και οι σατραπαι εζητουν προφασιν ευρειν 
κατα δανιηλ και πασαν προφασιν και παραπτωµα και αµβλακηµα ουχ ευρον κατ∋ αυτου οτι πιστοσ ην6και 
ειπον οι τακτικοι ουχ ευρησοµεν κατα δανιηλ προφασιν ει µη εν νοµιµοισ θεου αυτου7τοτε οι τακτικοι και οι 
σατραπαι παρεστησαν τω βασιλει και ειπαν αυτω δαρειε βασιλευ εισ τουσ αιωνασ ζηθι8συνεβουλευσαντο 
παντεσ οι επι τησ βασιλειασ σου στρατηγοι και σατραπαι υπατοι και τοπαρχαι του στησαι στασει βασιλικη 
και ενισχυσαι ορισµον οπωσ οσ αν αιτηση αιτηµα παρα παντοσ θεου και ανθρωπου εωσ ηµερων τριακοντα 
αλλ∋ η παρα σου βασιλευ εµβληθησεται εισ τον λακκον των λεοντων9νυν ουν βασιλευ στησον τον ορισµον 
και εκθεσ γραφην οπωσ µη αλλοιωθη το δογµα µηδων και περσων10τοτε ο βασιλευσ δαρειοσ επεταξεν 
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γραφηναι το δογµα11και δανιηλ ηνικα εγνω οτι ενεταγη το δογµα εισηλθεν εισ τον οικον αυτου και αι θυριδεσ 
ανεωγµεναι αυτω εν τοισ υπερωοισ αυτου κατεναντι ιερουσαληµ και καιρουσ τρεισ τησ ηµερασ ην καµπτων 
επι τα γονατα αυτου και προσευχοµενοσ και εξοµολογουµενοσ εναντιον του θεου αυτου καθωσ ην ποιων 
εµπροσθεν12τοτε οι ανδρεσ εκεινοι παρετηρησαν και ευρον τον δανιηλ αξιουντα και δεοµενον του θεου 
αυτου13και προσελθοντεσ λεγουσιν τω βασιλει βασιλευ ουχ ορισµον εταξασ οπωσ πασ ανθρωποσ οσ αν 
αιτηση παρα παντοσ θεου και ανθρωπου αιτηµα εωσ ηµερων τριακοντα αλλ∋ η παρα σου βασιλευ 
εµβληθησεται εισ τον λακκον των λεοντων και ειπεν ο βασιλευσ αληθινοσ ο λογοσ και το δογµα µηδων και 
περσων ου παρελευσεται14τοτε απεκριθησαν και λεγουσιν ενωπιον του βασιλεωσ δανιηλ ο απο των υιων τησ 
αιχµαλωσιασ τησ ιουδαιασ ουχ υπεταγη τω δογµατι σου περι του ορισµου ου εταξασ και καιρουσ τρεισ τησ 
ηµερασ αιτει παρα του θεου αυτου τα αιτηµατα αυτου15τοτε ο βασιλευσ ωσ το ρηµα ηκουσεν πολυ ελυπηθη 
επ∋ αυτω και περι του δανιηλ ηγωνισατο του εξελεσθαι αυτον και εωσ εσπερασ ην αγωνιζοµενοσ του 
εξελεσθαι αυτον16τοτε οι ανδρεσ εκεινοι λεγουσιν τω βασιλει γνωθι βασιλευ οτι δογµα µηδοισ και περσαισ 
του παν ορισµον και στασιν ην αν ο βασιλευσ στηση ου δει παραλλαξαι17τοτε ο βασιλευσ ειπεν και ηγαγον 
τον δανιηλ και ενεβαλον αυτον εισ τον λακκον των λεοντων και ειπεν ο βασιλευσ τω δανιηλ ο θεοσ σου ω συ 
λατρευεισ ενδελεχωσ αυτοσ εξελειται σε18και ηνεγκαν λιθον και επεθηκαν επι το στοµα του λακκου και 
εσφραγισατο ο βασιλευσ εν τω δακτυλιω αυτου και εν τω δακτυλιω των µεγιστανων αυτου οπωσ µη αλλοιωθη 
πραγµα εν τω δανιηλ19και απηλθεν ο βασιλευσ εισ τον οικον αυτου και εκοιµηθη αδειπνοσ και εδεσµατα ουκ 
εισηνεγκαν αυτω και ο υπνοσ απεστη απ∋ αυτου και απεκλεισεν ο θεοσ τα στοµατα των λεοντων και ου 
παρηνωχλησαν τω δανιηλ20τοτε ο βασιλευσ ανεστη το πρωι εν τω φωτι και εν σπουδη ηλθεν επι τον λακκον 
των λεοντων21και εν τω εγγιζειν αυτον τω λακκω εβοησεν φωνη ισχυρα δανιηλ ο δουλοσ του θεου του ζωντοσ 
ο θεοσ σου ω συ λατρευεισ ενδελεχωσ ει ηδυνηθη εξελεσθαι σε εκ στοµατοσ των λεοντων22και ειπεν δανιηλ 
τω βασιλει βασιλευ εισ τουσ αιωνασ ζηθι23ο θεοσ µου απεστειλεν τον αγγελον αυτου και ενεφραξεν τα 
στοµατα των λεοντων και ουκ ελυµηναντο µε οτι κατεναντι αυτου ευθυτησ ηυρεθη µοι και ενωπιον δε σου 
βασιλευ παραπτωµα ουκ εποιησα24τοτε ο βασιλευσ πολυ ηγαθυνθη επ∋ αυτω και τον δανιηλ ειπεν ανενεγκαι 
εκ του λακκου και ανηνεχθη δανιηλ εκ του λακκου και πασα διαφθορα ουχ ευρεθη εν αυτω οτι επιστευσεν εν 
τω θεω αυτου25και ειπεν ο βασιλευσ και ηγαγοσαν τουσ ανδρασ τουσ διαβαλοντασ τον δανιηλ και εισ τον 
λακκον των λεοντων ενεβληθησαν αυτοι και οι υιοι αυτων και αι γυναικεσ αυτων και ουκ εφθασαν εισ το 
εδαφοσ του λακκου εωσ ου εκυριευσαν αυτων οι λεοντεσ και παντα τα οστα αυτων ελεπτυναν26τοτε δαρειοσ 
ο βασιλευσ εγραψεν πασι τοισ λαοισ φυλαισ γλωσσαισ τοισ οικουσιν εν παση τη γη ειρηνη υµιν 
πληθυνθειη27εκ προσωπου µου ετεθη δογµα του εν παση αρχη τησ βασιλειασ µου ειναι τρεµοντασ και 
φοβουµενουσ απο προσωπου του θεου δανιηλ οτι αυτοσ εστιν θεοσ ζων και µενων εισ τουσ αιωνασ και η 
βασιλεια αυτου ου διαφθαρησεται και η κυριεια αυτου εωσ τελουσ28αντιλαµβανεται και ρυεται και ποιει 
σηµεια και τερατα εν ουρανω και επι τησ γησ οστισ εξειλατο τον δανιηλ εκ χειροσ των λεοντων29και δανιηλ 
κατευθυνεν εν τη βασιλεια δαρειου και εν τη βασιλεια κυρου του περσου 

Chapter 7
1εν ετει πρωτω βαλτασαρ βασιλεωσ χαλδαιων δανιηλ ενυπνιον ειδεν και αι ορασεισ τησ κεφαλησ αυτου επι 
τησ κοιτησ αυτου και το ενυπνιον εγραψεν2εγω δανιηλ εθεωρουν εν οραµατι µου τησ νυκτοσ και ιδου οι 
τεσσαρεσ ανεµοι του ουρανου προσεβαλλον εισ την θαλασσαν την µεγαλην3και τεσσαρα θηρια µεγαλα 
ανεβαινον εκ τησ θαλασσησ διαφεροντα αλληλων4το πρωτον ωσει λεαινα και πτερα αυτη ωσει αετου 
εθεωρουν εωσ ου εξετιλη τα πτερα αυτησ και εξηρθη απο τησ γησ και επι ποδων ανθρωπου εσταθη και καρδια 
ανθρωπου εδοθη αυτη5και ιδου θηριον δευτερον οµοιον αρκω και εισ µεροσ εν εσταθη και τρια πλευρα εν τω 
στοµατι αυτησ ανα µεσον των οδοντων αυτησ και ουτωσ ελεγον αυτη αναστηθι φαγε σαρκασ πολλασ6οπισω 
τουτου εθεωρουν και ιδου ετερον θηριον ωσει παρδαλισ και αυτη πτερα τεσσαρα πετεινου υπερανω αυτησ 
και τεσσαρεσ κεφαλαι τω θηριω και εξουσια εδοθη αυτη7οπισω τουτου εθεωρουν και ιδου θηριον τεταρτον 
φοβερον και εκθαµβον και ισχυρον περισσωσ και οι οδοντεσ αυτου σιδηροι µεγαλοι εσθιον και λεπτυνον και 
τα επιλοιπα τοισ ποσιν αυτου συνεπατει και αυτο διαφορον περισσωσ παρα παντα τα θηρια τα εµπροσθεν 
αυτου και κερατα δεκα αυτω8προσενοουν τοισ κερασιν αυτου και ιδου κερασ ετερον µικρον ανεβη εν µεσω 
αυτων και τρια κερατα των εµπροσθεν αυτου εξερριζωθη απο προσωπου αυτου και ιδου οφθαλµοι ωσει 
οφθαλµοι ανθρωπου εν τω κερατι τουτω και στοµα λαλουν µεγαλα9εθεωρουν εωσ οτου θρονοι ετεθησαν και 
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παλαιοσ ηµερων εκαθητο και το ενδυµα αυτου ωσει χιων λευκον και η θριξ τησ κεφαλησ αυτου ωσει εριον 
καθαρον ο θρονοσ αυτου φλοξ πυροσ οι τροχοι αυτου πυρ φλεγον10ποταµοσ πυροσ ειλκεν εµπροσθεν αυτου 
χιλιαι χιλιαδεσ ελειτουργουν αυτω και µυριαι µυριαδεσ παρειστηκεισαν αυτω κριτηριον εκαθισεν και βιβλοι 
ηνεωχθησαν11εθεωρουν τοτε απο φωνησ των λογων των µεγαλων ων το κερασ εκεινο ελαλει εωσ ανηρεθη το 
θηριον και απωλετο και το σωµα αυτου εδοθη εισ καυσιν πυροσ12και των λοιπων θηριων η αρχη µετεσταθη 
και µακροτησ ζωησ εδοθη αυτοισ εωσ καιρου και καιρου13εθεωρουν εν οραµατι τησ νυκτοσ και ιδου µετα 
των νεφελων του ουρανου ωσ υιοσ ανθρωπου ερχοµενοσ ην και εωσ του παλαιου των ηµερων εφθασεν και 
ενωπιον αυτου προσηνεχθη14και αυτω εδοθη η αρχη και η τιµη και η βασιλεια και παντεσ οι λαοι φυλαι 
γλωσσαι αυτω δουλευσουσιν η εξουσια αυτου εξουσια αιωνιοσ ητισ ου παρελευσεται και η βασιλεια αυτου 
ου διαφθαρησεται15εφριξεν το πνευµα µου εν τη εξει µου εγω δανιηλ και αι ορασεισ τησ κεφαλησ µου 
εταρασσον µε16και προσηλθον ενι των εστηκοτων και την ακριβειαν εζητουν παρ∋ αυτου περι παντων τουτων 
και ειπεν µοι την ακριβειαν και την συγκρισιν των λογων εγνωρισεν µοι17ταυτα τα θηρια τα µεγαλα τα 
τεσσαρα τεσσαρεσ βασιλειαι αναστησονται επι τησ γησ αι αρθησονται18και παραληµψονται την βασιλειαν 
αγιοι υψιστου και καθεξουσιν αυτην εωσ αιωνοσ των αιωνων19και εζητουν ακριβωσ περι του θηριου του 
τεταρτου οτι ην διαφορον παρα παν θηριον φοβερον περισσωσ οι οδοντεσ αυτου σιδηροι και οι ονυχεσ αυτου 
χαλκοι εσθιον και λεπτυνον και τα επιλοιπα τοισ ποσιν αυτου συνεπατει20και περι των κερατων αυτου των 
δεκα των εν τη κεφαλη αυτου και του ετερου του αναβαντοσ και εκτιναξαντοσ των προτερων τρια κερασ 
εκεινο ω οι οφθαλµοι και στοµα λαλουν µεγαλα και η ορασισ αυτου µειζων των λοιπων21εθεωρουν και το 
κερασ εκεινο εποιει πολεµον µετα των αγιων και ισχυσεν προσ αυτουσ22εωσ ου ηλθεν ο παλαιοσ των ηµερων 
και το κριµα εδωκεν αγιοισ υψιστου και ο καιροσ εφθασεν και την βασιλειαν κατεσχον οι αγιοι23και ειπεν το 
θηριον το τεταρτον βασιλεια τεταρτη εσται εν τη γη ητισ υπερεξει πασασ τασ βασιλειασ και καταφαγεται 
πασαν την γην και συµπατησει αυτην και κατακοψει24και τα δεκα κερατα αυτου δεκα βασιλεισ 
αναστησονται και οπισω αυτων αναστησεται ετεροσ οσ υπεροισει κακοισ παντασ τουσ εµπροσθεν και τρεισ 
βασιλεισ ταπεινωσει25και λογουσ προσ τον υψιστον λαλησει και τουσ αγιουσ υψιστου παλαιωσει και 
υπονοησει του αλλοιωσαι καιρουσ και νοµον και δοθησεται εν χειρι αυτου εωσ καιρου και καιρων και ηµισυ 
καιρου26και το κριτηριον καθισει και την αρχην µεταστησουσιν του αφανισαι και του απολεσαι εωσ 
τελουσ27και η βασιλεια και η εξουσια και η µεγαλωσυνη των βασιλεων των υποκατω παντοσ του ουρανου 
εδοθη αγιοισ υψιστου και η βασιλεια αυτου βασιλεια αιωνιοσ και πασαι αι αρχαι αυτω δουλευσουσιν και 
υπακουσονται28εωσ ωδε το περασ του λογου εγω δανιηλ επι πολυ οι διαλογισµοι µου συνεταρασσον µε και η 
µορφη µου ηλλοιωθη επ∋ εµοι και το ρηµα εν τη καρδια µου συνετηρησα 

Chapter 8
1εν ετει τριτω τησ βασιλειασ βαλτασαρ του βασιλεωσ ορασισ ωφθη προσ µε εγω δανιηλ µετα την οφθεισαν µοι 
την αρχην2και ηµην εν σουσοισ τη βαρει η εστιν εν χωρα αιλαµ και ειδον εν οραµατι και ηµην επι του 
ουβαλ3και ηρα τουσ οφθαλµουσ µου και ειδον και ιδου κριοσ εισ εστηκωσ προ του ουβαλ και αυτω κερατα 
και τα κερατα υψηλα και το εν υψηλοτερον του ετερου και το υψηλον ανεβαινεν επ∋ εσχατων4ειδον τον κριον 
κερατιζοντα κατα θαλασσαν και βορραν και νοτον και παντα τα θηρια ου στησονται ενωπιον αυτου και ουκ 
ην ο εξαιρουµενοσ εκ χειροσ αυτου και εποιησεν κατα το θεληµα αυτου και εµεγαλυνθη5και εγω ηµην συνιων 
και ιδου τραγοσ αιγων ηρχετο απο λιβοσ επι προσωπον πασησ τησ γησ και ουκ ην απτοµενοσ τησ γησ και τω 
τραγω κερασ θεωρητον ανα µεσον των οφθαλµων αυτου6και ηλθεν εωσ του κριου του τα κερατα εχοντοσ ου 
ειδον εστωτοσ ενωπιον του ουβαλ και εδραµεν προσ αυτον εν ορµη τησ ισχυοσ αυτου7και ειδον αυτον 
φθανοντα εωσ του κριου και εξηγριανθη προσ αυτον και επαισεν τον κριον και συνετριψεν αµφοτερα τα 
κερατα αυτου και ουκ ην ισχυσ τω κριω του στηναι ενωπιον αυτου και ερριψεν αυτον επι την γην και 
συνεπατησεν αυτον και ουκ ην ο εξαιρουµενοσ τον κριον εκ χειροσ αυτου8και ο τραγοσ των αιγων 
εµεγαλυνθη εωσ σφοδρα και εν τω ισχυσαι αυτον συνετριβη το κερασ αυτου το µεγα και ανεβη κερατα 
τεσσαρα υποκατω αυτου εισ τουσ τεσσαρασ ανεµουσ του ουρανου9και εκ του ενοσ αυτων εξηλθεν κερασ εν 
ισχυρον και εµεγαλυνθη περισσωσ προσ τον νοτον και προσ ανατολην και προσ την δυναµιν10εµεγαλυνθη 
εωσ τησ δυναµεωσ του ουρανου και επεσεν επι την γην απο τησ δυναµεωσ του ουρανου και απο των αστρων 
και συνεπατησεν αυτα11και εωσ ου ο αρχιστρατηγοσ ρυσηται την αιχµαλωσιαν και δι∋ αυτον θυσια ερραχθη 
και εγενηθη και κατευοδωθη αυτω και το αγιον ερηµωθησεται12και εδοθη επι την θυσιαν αµαρτια και ερριφη 
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χαµαι η δικαιοσυνη και εποιησεν και ευοδωθη13και ηκουσα ενοσ αγιου λαλουντοσ και ειπεν εισ αγιοσ τω 
φελµουνι τω λαλουντι εωσ ποτε η ορασισ στησεται η θυσια η αρθεισα και η αµαρτια ερηµωσεωσ η δοθεισα 
και το αγιον και η δυναµισ συµπατηθησεται14και ειπεν αυτω εωσ εσπερασ και πρωι ηµεραι δισχιλιαι και 
τριακοσιαι και καθαρισθησεται το αγιον15και εγενετο εν τω ιδειν µε εγω δανιηλ την ορασιν και εζητουν 
συνεσιν και ιδου εστη ενωπιον εµου ωσ ορασισ ανδροσ16και ηκουσα φωνην ανδροσ ανα µεσον του ουβαλ και 
εκαλεσεν και ειπεν γαβριηλ συνετισον εκεινον την ορασιν17και ηλθεν και εστη εχοµενοσ τησ στασεωσ µου 
και εν τω ελθειν αυτον εθαµβηθην και πιπτω επι προσωπον µου και ειπεν προσ µε συνεσ υιε ανθρωπου ετι γαρ 
εισ καιρου περασ η ορασισ18και εν τω λαλειν αυτον µετ∋ εµου πιπτω επι προσωπον µου επι την γην και ηψατο 
µου και εστησεν µε επι ποδασ19και ειπεν ιδου εγω γνωριζω σοι τα εσοµενα επ∋ εσχατων τησ οργησ ετι γαρ εισ 
καιρου περασ η ορασισ20ο κριοσ ον ειδεσ ο εχων τα κερατα βασιλευσ µηδων και περσων21και ο τραγοσ των 
αιγων βασιλευσ ελληνων και το κερασ το µεγα ο ην ανα µεσον των οφθαλµων αυτου αυτοσ εστιν ο βασιλευσ 
ο πρωτοσ22και του συντριβεντοσ ου εστησαν τεσσαρα υποκατω κερατα τεσσαρεσ βασιλεισ εκ του εθνουσ 
αυτου αναστησονται και ουκ εν τη ισχυι αυτου23και επ∋ εσχατων τησ βασιλειασ αυτων πληρουµενων των 
αµαρτιων αυτων αναστησεται βασιλευσ αναιδησ προσωπω και συνιων προβληµατα24και κραταια η ισχυσ 
αυτου και ουκ εν τη ισχυι αυτου και θαυµαστα διαφθερει και κατευθυνει και ποιησει και διαφθερει ισχυρουσ 
και λαον αγιον25και ο ζυγοσ του κλοιου αυτου κατευθυνει δολοσ εν τη χειρι αυτου και εν καρδια αυτου 
µεγαλυνθησεται και δολω διαφθερει πολλουσ και επι απωλειασ πολλων στησεται και ωσ ωα χειρι 
συντριψει26και η ορασισ τησ εσπερασ και τησ πρωιασ τησ ρηθεισησ αληθησ εστιν και συ σφραγισον την 
ορασιν οτι εισ ηµερασ πολλασ27και εγω δανιηλ εκοιµηθην και εµαλακισθην ηµερασ και ανεστην και εποιουν 
τα εργα του βασιλεωσ και εθαυµαζον την ορασιν και ουκ ην ο συνιων 

Chapter 9
1εν τω πρωτω ετει δαρειου του υιου ασουηρου απο του σπερµατοσ των µηδων οσ εβασιλευσεν επι βασιλειαν 
χαλδαιων2εν ετει ενι τησ βασιλειασ αυτου εγω δανιηλ συνηκα εν ταισ βυβλοισ τον αριθµον των ετων οσ 
εγενηθη λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν τον προφητην εισ συµπληρωσιν ερηµωσεωσ ιερουσαληµ εβδοµηκοντα 
ετη3και εδωκα το προσωπον µου προσ κυριον τον θεον του εκζητησαι προσευχην και δεησεισ εν νηστειαισ 
και σακκω και σποδω4και προσηυξαµην προσ κυριον τον θεον µου και εξωµολογησαµην και ειπα κυριε ο 
θεοσ ο µεγασ και θαυµαστοσ ο φυλασσων την διαθηκην σου και το ελεοσ τοισ αγαπωσιν σε και τοισ 
φυλασσουσιν τασ εντολασ σου5ηµαρτοµεν ηδικησαµεν ηνοµησαµεν και απεστηµεν και εξεκλιναµεν απο των 
εντολων σου και απο των κριµατων σου6και ουκ εισηκουσαµεν των δουλων σου των προφητων οι ελαλουν εν 
τω ονοµατι σου προσ τουσ βασιλεισ ηµων και αρχοντασ ηµων και πατερασ ηµων και προσ παντα τον λαον 
τησ γησ7σοι κυριε η δικαιοσυνη και ηµιν η αισχυνη του προσωπου ωσ η ηµερα αυτη ανδρι ιουδα και τοισ 
ενοικουσιν εν ιερουσαληµ και παντι ισραηλ τοισ εγγυσ και τοισ µακραν εν παση τη γη ου διεσπειρασ αυτουσ 
εκει εν αθεσια αυτων η ηθετησαν εν σοι8κυριε ηµιν η αισχυνη του προσωπου και τοισ βασιλευσιν ηµων και 
τοισ αρχουσιν ηµων και τοισ πατρασιν ηµων οιτινεσ ηµαρτοµεν σοι9τω κυριω θεω ηµων οι οικτιρµοι και οι 
ιλασµοι οτι απεστηµεν10και ουκ εισηκουσαµεν τησ φωνησ κυριου του θεου ηµων πορευεσθαι εν τοισ νοµοισ 
αυτου οισ εδωκεν κατα προσωπον ηµων εν χερσιν των δουλων αυτου των προφητων11και πασ ισραηλ 
παρεβησαν τον νοµον σου και εξεκλιναν του µη ακουσαι τησ φωνησ σου και επηλθεν εφ∋ ηµασ η καταρα και 
ο ορκοσ ο γεγραµµενοσ εν νοµω µωυσεωσ δουλου του θεου οτι ηµαρτοµεν αυτω12και εστησεν τουσ λογουσ 
αυτου ουσ ελαλησεν εφ∋ ηµασ και επι τουσ κριτασ ηµων οι εκρινον ηµασ επαγαγειν εφ∋ ηµασ κακα µεγαλα 
οια ου γεγονεν υποκατω παντοσ του ουρανου κατα τα γενοµενα εν ιερουσαληµ13καθωσ γεγραπται εν τω νοµω 
µωυση παντα τα κακα ταυτα ηλθεν εφ∋ ηµασ και ουκ εδεηθηµεν του προσωπου κυριου του θεου ηµων 
αποστρεψαι απο των αδικιων ηµων και του συνιεναι εν παση αληθεια σου14και εγρηγορησεν κυριοσ και 
επηγαγεν αυτα εφ∋ ηµασ οτι δικαιοσ κυριοσ ο θεοσ ηµων επι πασαν την ποιησιν αυτου ην εποιησεν και ουκ 
εισηκουσαµεν τησ φωνησ αυτου15και νυν κυριε ο θεοσ ηµων οσ εξηγαγεσ τον λαον σου εκ γησ αιγυπτου εν 
χειρι κραταια και εποιησασ σεαυτω ονοµα ωσ η ηµερα αυτη ηµαρτοµεν ηνοµησαµεν16κυριε εν παση 
ελεηµοσυνη σου αποστραφητω δη ο θυµοσ σου και η οργη σου απο τησ πολεωσ σου ιερουσαληµ ορουσ αγιου 
σου οτι ηµαρτοµεν και εν ταισ αδικιαισ ηµων και των πατερων ηµων ιερουσαληµ και ο λαοσ σου εισ 
ονειδισµον εγενετο εν πασιν τοισ περικυκλω ηµων17και νυν εισακουσον κυριε ο θεοσ ηµων τησ προσευχησ 
του δουλου σου και των δεησεων αυτου και επιφανον το προσωπον σου επι το αγιασµα σου το ερηµον ενεκεν 
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σου κυριε18κλινον ο θεοσ µου το ουσ σου και ακουσον ανοιξον τουσ οφθαλµουσ σου και ιδε τον αφανισµον 
ηµων και τησ πολεωσ σου εφ∋ ησ επικεκληται το ονοµα σου επ∋ αυτησ οτι ουκ επι ταισ δικαιοσυναισ ηµων 
ηµεισ ριπτουµεν τον οικτιρµον ηµων ενωπιον σου αλλ∋ επι τουσ οικτιρµουσ σου τουσ πολλουσ19κυριε 
εισακουσον κυριε ιλασθητι κυριε προσχεσ και ποιησον µη χρονισησ ενεκεν σου ο θεοσ µου οτι το ονοµα σου 
επικεκληται επι την πολιν σου και επι τον λαον σου20και ετι εµου λαλουντοσ και προσευχοµενου και 
εξαγορευοντοσ τασ αµαρτιασ µου και τασ αµαρτιασ του λαου µου ισραηλ και ριπτουντοσ τον ελεον µου 
εναντιον κυριου του θεου µου περι του ορουσ του αγιου του θεου µου21και ετι εµου λαλουντοσ εν τη 
προσευχη και ιδου ο ανηρ γαβριηλ ον ειδον εν τη ορασει εν τη αρχη πετοµενοσ και ηψατο µου ωσει ωραν 
θυσιασ εσπερινησ22και συνετισεν µε και ελαλησεν µετ∋ εµου και ειπεν δανιηλ νυν εξηλθον συµβιβασαι σε 
συνεσιν23εν αρχη τησ δεησεωσ σου εξηλθεν λογοσ και εγω ηλθον του αναγγειλαι σοι οτι ανηρ επιθυµιων συ ει 
και εννοηθητι εν τω ρηµατι και συνεσ εν τη οπτασια24εβδοµηκοντα εβδοµαδεσ συνετµηθησαν επι τον λαον 
σου και επι την πολιν την αγιαν σου του συντελεσθηναι αµαρτιαν και του σφραγισαι αµαρτιασ και 
απαλειψαι τασ ανοµιασ και του εξιλασασθαι αδικιασ και του αγαγειν δικαιοσυνην αιωνιον και του 
σφραγισαι ορασιν και προφητην και του χρισαι αγιον αγιων25και γνωση και συνησεισ απο εξοδου λογου του 
αποκριθηναι και του οικοδοµησαι ιερουσαληµ εωσ χριστου ηγουµενου εβδοµαδεσ επτα και εβδοµαδεσ 
εξηκοντα δυο και επιστρεψει και οικοδοµηθησεται πλατεια και τειχοσ και εκκενωθησονται οι καιροι26και 
µετα τασ εβδοµαδασ τασ εξηκοντα δυο εξολεθρευθησεται χρισµα και κριµα ουκ εστιν εν αυτω και την πολιν 
και το αγιον διαφθερει συν τω ηγουµενω τω ερχοµενω και εκκοπησονται εν κατακλυσµω και εωσ τελουσ 
πολεµου συντετµηµενου ταξει αφανισµοισ27και δυναµωσει διαθηκην πολλοισ εβδοµασ µια και εν τω ηµισει 
τησ εβδοµαδοσ αρθησεται µου θυσια και σπονδη και επι το ιερον βδελυγµα των ερηµωσεων και εωσ 
συντελειασ καιρου συντελεια δοθησεται επι την ερηµωσιν 

Chapter 10
1εν ετει τριτω κυρου βασιλεωσ περσων λογοσ απεκαλυφθη τω δανιηλ ου το ονοµα επεκληθη βαλτασαρ και 
αληθινοσ ο λογοσ και δυναµισ µεγαλη και συνεσισ εδοθη αυτω εν τη οπτασια2εν ταισ ηµεραισ εκειναισ εγω 
δανιηλ ηµην πενθων τρεισ εβδοµαδασ ηµερων3αρτον επιθυµιων ουκ εφαγον και κρεασ και οινοσ ουκ εισηλθεν 
εισ το στοµα µου και αλειµµα ουκ ηλειψαµην εωσ πληρωσεωσ τριων εβδοµαδων ηµερων4εν ηµερα εικοστη 
και τεταρτη του µηνοσ του πρωτου και εγω ηµην εχοµενα του ποταµου του µεγαλου αυτοσ εστιν εδδεκελ5και 
ηρα τουσ οφθαλµουσ µου και ειδον και ιδου ανηρ εισ ενδεδυµενοσ βαδδιν και η οσφυσ αυτου περιεζωσµενη 
εν χρυσιω ωφαζ6και το σωµα αυτου ωσει θαρσισ και το προσωπον αυτου ωσει ορασισ αστραπησ και οι 
οφθαλµοι αυτου ωσει λαµπαδεσ πυροσ και οι βραχιονεσ αυτου και τα σκελη ωσ ορασισ χαλκου στιλβοντοσ 
και η φωνη των λογων αυτου ωσ φωνη οχλου7και ειδον εγω δανιηλ µονοσ την οπτασιαν και οι ανδρεσ οι µετ∋ 
εµου ουκ ειδον την οπτασιαν αλλ∋ η εκστασισ µεγαλη επεπεσεν επ∋ αυτουσ και εφυγον εν φοβω8και εγω 
υπελειφθην µονοσ και ειδον την οπτασιαν την µεγαλην ταυτην και ουχ υπελειφθη εν εµοι ισχυσ και η δοξα 
µου µετεστραφη εισ διαφθοραν και ουκ εκρατησα ισχυοσ9και ηκουσα την φωνην των λογων αυτου και εν τω 
ακουσαι µε αυτου ηµην κατανενυγµενοσ και το προσωπον µου επι την γην10και ιδου χειρ απτοµενη µου και 
ηγειρεν µε επι τα γονατα µου11και ειπεν προσ µε δανιηλ ανηρ επιθυµιων συνεσ εν τοισ λογοισ οισ εγω λαλω 
προσ σε και στηθι επι τη στασει σου οτι νυν απεσταλην προσ σε και εν τω λαλησαι αυτον προσ µε τον λογον 
τουτον ανεστην εντροµοσ12και ειπεν προσ µε µη φοβου δανιηλ οτι απο τησ πρωτησ ηµερασ ησ εδωκασ την 
καρδιαν σου του συνιεναι και κακωθηναι εναντιον του θεου σου ηκουσθησαν οι λογοι σου και εγω ηλθον εν 
τοισ λογοισ σου13και ο αρχων βασιλειασ περσων ειστηκει εξ εναντιασ µου εικοσι και µιαν ηµεραν και ιδου 
µιχαηλ εισ των αρχοντων των πρωτων ηλθεν βοηθησαι µοι και αυτον κατελιπον εκει µετα του αρχοντοσ 
βασιλειασ περσων14και ηλθον συνετισαι σε οσα απαντησεται τω λαω σου επ∋ εσχατων των ηµερων οτι ετι η 
ορασισ εισ ηµερασ15και εν τω λαλησαι αυτον µετ∋ εµου κατα τουσ λογουσ τουτουσ εδωκα το προσωπον µου 
επι την γην και κατενυγην16και ιδου ωσ οµοιωσισ υιου ανθρωπου ηψατο των χειλεων µου και ηνοιξα το 
στοµα µου και ελαλησα και ειπα προσ τον εστωτα εναντιον εµου κυριε εν τη οπτασια σου εστραφη τα εντοσ 
µου εν εµοι και ουκ εσχον ισχυν17και πωσ δυνησεται ο παισ σου κυριε λαλησαι µετα του κυριου µου τουτου 
και εγω απο του νυν ου στησεται εν εµοι ισχυσ και πνοη ουχ υπελειφθη εν εµοι18και προσεθετο και ηψατο µου 
ωσ ορασισ ανθρωπου και ενισχυσεν µε19και ειπεν µοι µη φοβου ανηρ επιθυµιων ειρηνη σοι ανδριζου και 
ισχυε και εν τω λαλησαι αυτον µετ∋ εµου ισχυσα και ειπα λαλειτω ο κυριοσ µου οτι ενισχυσασ µε20και ειπεν 
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ει οιδασ ινα τι ηλθον προσ σε και νυν επιστρεψω του πολεµησαι µετα αρχοντοσ περσων και εγω εξεπορευοµην 
και ο αρχων των ελληνων ηρχετο21αλλ∋ η αναγγελω σοι το εντεταγµενον εν γραφη αληθειασ και ουκ εστιν εισ 
αντεχοµενοσ µετ∋ εµου περι τουτων αλλ∋ η µιχαηλ ο αρχων υµων 

Chapter 11
1και εγω εν ετει πρωτω κυρου εστην εισ κρατοσ και ισχυν2και νυν αληθειαν αναγγελω σοι ιδου ετι τρεισ 
βασιλεισ αναστησονται εν τη περσιδι και ο τεταρτοσ πλουτησει πλουτον µεγαν παρα παντασ και µετα το 
κρατησαι αυτον του πλουτου αυτου επαναστησεται πασαισ βασιλειαισ ελληνων3και αναστησεται βασιλευσ 
δυνατοσ και κυριευσει κυριειασ πολλησ και ποιησει κατα το θεληµα αυτου4και ωσ αν στη η βασιλεια αυτου 
συντριβησεται και διαιρεθησεται εισ τουσ τεσσαρασ ανεµουσ του ουρανου και ουκ εισ τα εσχατα αυτου 
ουδε κατα την κυριειαν αυτου ην εκυριευσεν οτι εκτιλησεται η βασιλεια αυτου και ετεροισ εκτοσ τουτων5και 
ενισχυσει ο βασιλευσ του νοτου και εισ των αρχοντων αυτου ενισχυσει επ∋ αυτον και κυριευσει κυριειαν 
πολλην επ∋ εξουσιασ αυτου6και µετα τα ετη αυτου συµµειγησονται και θυγατηρ βασιλεωσ του νοτου 
εισελευσεται προσ βασιλεα του βορρα του ποιησαι συνθηκασ µετ∋ αυτου και ου κρατησει ισχυοσ βραχιονοσ 
και ου στησεται το σπερµα αυτου και παραδοθησεται αυτη και οι φεροντεσ αυτην και η νεανισ και ο 
κατισχυων αυτην εν τοισ καιροισ7και στησεται εκ του ανθουσ τησ ριζησ αυτησ τησ ετοιµασιασ αυτου και 
ηξει προσ την δυναµιν και εισελευσεται εισ τα υποστηριγµατα του βασιλεωσ του βορρα και ποιησει εν αυτοισ 
και κατισχυσει8και γε τουσ θεουσ αυτων µετα των χωνευτων αυτων παν σκευοσ επιθυµητον αυτων αργυριου 
και χρυσιου µετα αιχµαλωσιασ οισει εισ αιγυπτον και αυτοσ στησεται υπερ βασιλεα του βορρα9και 
εισελευσεται εισ την βασιλειαν του βασιλεωσ του νοτου και αναστρεψει εισ την γην αυτου10και οι υιοι αυτου 
συναξουσιν οχλον δυναµεων πολλων και ελευσεται ερχοµενοσ και κατακλυζων και παρελευσεται και 
καθιεται και συµπροσπλακησεται εωσ τησ ισχυοσ αυτου11και αγριανθησεται βασιλευσ του νοτου και 
εξελευσεται και πολεµησει µετα βασιλεωσ του βορρα και στησει οχλον πολυν και παραδοθησεται ο οχλοσ εν 
χειρι αυτου12και ληµψεται τον οχλον και υψωθησεται η καρδια αυτου και καταβαλει µυριαδασ και ου 
κατισχυσει13και επιστρεψει βασιλευσ του βορρα και αξει οχλον πολυν υπερ τον προτερον και εισ το τελοσ 
των καιρων ενιαυτων επελευσεται εισοδια εν δυναµει µεγαλη και εν υπαρξει πολλη14και εν τοισ καιροισ 
εκεινοισ πολλοι επαναστησονται επι βασιλεα του νοτου και οι υιοι των λοιµων του λαου σου επαρθησονται 
του στησαι ορασιν και ασθενησουσιν15και εισελευσεται βασιλευσ του βορρα και εκχεει προσχωµα και 
συλληµψεται πολεισ οχυρασ και οι βραχιονεσ του βασιλεωσ του νοτου ου στησονται και αναστησονται οι 
εκλεκτοι αυτου και ουκ εσται ισχυσ του στηναι16και ποιησει ο εισπορευοµενοσ προσ αυτον κατα το θεληµα 
αυτου και ουκ εστιν εστωσ κατα προσωπον αυτου και στησεται εν γη του σαβι και συντελεσθησεται εν τη 
χειρι αυτου17και ταξει το προσωπον αυτου εισελθειν εν ισχυι πασησ τησ βασιλειασ αυτου και ευθεια παντα 
µετ∋ αυτου ποιησει και θυγατερα των γυναικων δωσει αυτω του διαφθειραι αυτην και ου µη παραµεινη και 
ουκ αυτω εσται18και επιστρεψει το προσωπον αυτου εισ τασ νησουσ και συλληµψεται πολλασ και 
καταπαυσει αρχοντασ ονειδισµου αυτων πλην ονειδισµοσ αυτου επιστρεψει αυτω19και επιστρεψει το 
προσωπον αυτου εισ την ισχυν τησ γησ αυτου και ασθενησει και πεσειται και ουχ ευρεθησεται20και 
αναστησεται εκ τησ ριζησ αυτου φυτον βασιλειασ επι την ετοιµασιαν αυτου παραβιβαζων πρασσων δοξαν 
βασιλειασ και εν ταισ ηµεραισ εκειναισ συντριβησεται και ουκ εν προσωποισ ουδε εν πολεµω21στησεται επι 
την ετοιµασιαν αυτου εξουδενωθη και ουκ εδωκαν επ∋ αυτον δοξαν βασιλειασ και ηξει εν ευθηνια και 
κατισχυσει βασιλειασ εν ολισθρηµασιν22και βραχιονεσ του κατακλυζοντοσ κατακλυσθησονται απο 
προσωπου αυτου και συντριβησονται και ηγουµενοσ διαθηκησ23και απο των συναναµειξεων προσ αυτον 
ποιησει δολον και αναβησεται και υπερισχυσει αυτου εν ολιγω εθνει24και εν ευθηνια και εν πιοσιν χωραισ 
ηξει και ποιησει α ουκ εποιησαν οι πατερεσ αυτου και οι πατερεσ των πατερων αυτου προνοµην και σκυλα 
και υπαρξιν αυτοισ διασκορπιει και επ∋ αιγυπτον λογιειται λογισµουσ αυτου και εωσ καιρου25και 
εξεγερθησεται η ισχυσ αυτου και η καρδια αυτου επι βασιλεα του νοτου εν δυναµει µεγαλη και ο βασιλευσ 
του νοτου συναψει πολεµον εν δυναµει µεγαλη και ισχυρα σφοδρα και ου στησεται οτι λογιουνται επ∋ αυτον 
λογισµουσ26και φαγονται τα δεοντα αυτου και συντριψουσιν αυτον και δυναµεισ κατακλυσει και πεσουνται 
τραυµατιαι πολλοι27και αµφοτεροι οι βασιλεισ αι καρδιαι αυτων εισ πονηριαν και επι τραπεζη µια ψευδη 
λαλησουσιν και ου κατευθυνει οτι ετι περασ εισ καιρον28και επιστρεψει εισ την γην αυτου εν υπαρξει πολλη 
και η καρδια αυτου επι διαθηκην αγιαν και ποιησει και επιστρεψει εισ την γην αυτου29εισ τον καιρον 
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επιστρεψει και ηξει εν τω νοτω και ουκ εσται ωσ η πρωτη και ωσ η εσχατη30και εισελευσονται εν αυτω οι 
εκπορευοµενοι κιτιοι και ταπεινωθησεται και επιστρεψει και θυµωθησεται επι διαθηκην αγιαν και ποιησει και 
επιστρεψει και συνησει επι τουσ καταλιποντασ διαθηκην αγιαν31και σπερµατα εξ αυτου αναστησονται και 
βεβηλωσουσιν το αγιασµα τησ δυναστειασ και µεταστησουσιν τον ενδελεχισµον και δωσουσιν βδελυγµα 
ηφανισµενον32και οι ανοµουντεσ διαθηκην επαξουσιν εν ολισθρηµασιν και λαοσ γινωσκοντεσ θεον αυτου 
κατισχυσουσιν και ποιησουσιν33και οι συνετοι του λαου συνησουσιν εισ πολλα και ασθενησουσιν εν 
ροµφαια και εν φλογι και εν αιχµαλωσια και εν διαρπαγη ηµερων34και εν τω ασθενησαι αυτουσ 
βοηθηθησονται βοηθειαν µικραν και προστεθησονται επ∋ αυτουσ πολλοι εν ολισθρηµασιν35και απο των 
συνιεντων ασθενησουσιν του πυρωσαι αυτουσ και του εκλεξασθαι και του αποκαλυφθηναι εωσ καιρου 
περασ οτι ετι εισ καιρον36και ποιησει κατα το θεληµα αυτου και υψωθησεται ο βασιλευσ και µεγαλυνθησεται 
επι παντα θεον και λαλησει υπερογκα και κατευθυνει µεχρισ ου συντελεσθη η οργη εισ γαρ συντελειαν 
γινεται37και επι παντασ θεουσ των πατερων αυτου ου συνησει και επι επιθυµιαν γυναικων και επι παν θεον ου 
συνησει οτι επι παντασ µεγαλυνθησεται38και θεον µαωζιν επι τοπου αυτου δοξασει και θεον ον ουκ εγνωσαν 
οι πατερεσ αυτου δοξασει εν χρυσω και αργυρω και λιθω τιµιω και εν επιθυµηµασιν39και ποιησει τοισ 
οχυρωµασιν των καταφυγων µετα θεου αλλοτριου και πληθυνει δοξαν και υποταξει αυτοισ πολλουσ και γην 
διελει εν δωροισ40και εν καιρου περατι συγκερατισθησεται µετα του βασιλεωσ του νοτου και συναχθησεται 
επ∋ αυτον βασιλευσ του βορρα εν αρµασιν και εν ιππευσιν και εν ναυσιν πολλαισ και εισελευσεται εισ την 
γην και συντριψει και παρελευσεται41και εισελευσεται εισ την γην του σαβι και πολλοι ασθενησουσιν και 
ουτοι διασωθησονται εκ χειροσ αυτου εδωµ και µωαβ και αρχη υιων αµµων42και εκτενει την χειρα αυτου επι 
την γην και γη αιγυπτου ουκ εσται εισ σωτηριαν43και κυριευσει εν τοισ αποκρυφοισ του χρυσου και του 
αργυρου και εν πασιν επιθυµητοισ αιγυπτου και λιβυων και αιθιοπων εν τοισ οχυρωµασιν αυτων44και ακοαι 
και σπουδαι ταραξουσιν αυτον εξ ανατολων και απο βορρα και ηξει εν θυµω πολλω του αφανισαι και του 
αναθεµατισαι πολλουσ45και πηξει την σκηνην αυτου εφαδανω ανα µεσον των θαλασσων εισ οροσ σαβι αγιον 
και ηξει εωσ µερουσ αυτου και ουκ εστιν ο ρυοµενοσ αυτον 

Chapter 12
1και εν τω καιρω εκεινω αναστησεται µιχαηλ ο αρχων ο µεγασ ο εστηκωσ επι τουσ υιουσ του λαου σου και 
εσται καιροσ θλιψεωσ θλιψισ οια ου γεγονεν αφ∋ ου γεγενηται εθνοσ επι τησ γησ εωσ του καιρου εκεινου και 
εν τω καιρω εκεινω σωθησεται ο λαοσ σου πασ ο ευρεθεισ γεγραµµενοσ εν τη βιβλω2και πολλοι των 
καθευδοντων εν γησ χωµατι εξεγερθησονται ουτοι εισ ζωην αιωνιον και ουτοι εισ ονειδισµον και εισ 
αισχυνην αιωνιον3και οι συνιεντεσ εκλαµψουσιν ωσ η λαµπροτησ του στερεωµατοσ και απο των δικαιων των 
πολλων ωσ οι αστερεσ εισ τουσ αιωνασ και ετι4και συ δανιηλ εµφραξον τουσ λογουσ και σφραγισον το 
βιβλιον εωσ καιρου συντελειασ εωσ διδαχθωσιν πολλοι και πληθυνθη η γνωσισ5και ειδον εγω δανιηλ και ιδου 
δυο ετεροι ειστηκεισαν εισ εντευθεν του χειλουσ του ποταµου και εισ εντευθεν του χειλουσ του ποταµου6και 
ειπεν τω ανδρι τω ενδεδυµενω τα βαδδιν οσ ην επανω του υδατοσ του ποταµου εωσ ποτε το περασ ων ειρηκασ 
των θαυµασιων7και ηκουσα του ανδροσ του ενδεδυµενου τα βαδδιν οσ ην επανω του υδατοσ του ποταµου και 
υψωσεν την δεξιαν αυτου και την αριστεραν αυτου εισ τον ουρανον και ωµοσεν εν τω ζωντι τον αιωνα οτι εισ 
καιρον καιρων και ηµισυ καιρου εν τω συντελεσθηναι διασκορπισµον χειροσ λαου ηγιασµενου γνωσονται 
παντα ταυτα8και εγω ηκουσα και ου συνηκα και ειπα κυριε τι τα εσχατα τουτων9και ειπεν δευρο δανιηλ οτι 
εµπεφραγµενοι και εσφραγισµενοι οι λογοι εωσ καιρου περασ10εκλεγωσιν και εκλευκανθωσιν και πυρωθωσιν 
πολλοι και ανοµησωσιν ανοµοι και ου συνησουσιν παντεσ ανοµοι και οι νοηµονεσ συνησουσιν11και απο 
καιρου παραλλαξεωσ του ενδελεχισµου και του δοθηναι βδελυγµα ερηµωσεωσ ηµεραι χιλιαι διακοσιαι 
ενενηκοντα12µακαριοσ ο υποµενων και φθασασ εισ ηµερασ χιλιασ τριακοσιασ τριακοντα πεντε13και συ 
δευρο και αναπαυου ετι γαρ ηµεραι εισ αναπληρωσιν συντελειασ και αναστηση εισ τον κληρον σου εισ 
συντελειαν ηµερων . 
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Hosea

Chapter 1
1λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ ωσηε τον του βεηρι εν ηµεραισ οζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου 
βασιλεων ιουδα και εν ηµεραισ ιεροβοαµ υιου ιωασ βασιλεωσ ισραηλ2αρχη λογου κυριου προσ ωσηε και 
ειπεν κυριοσ προσ ωσηε βαδιζε λαβε σεαυτω γυναικα πορνειασ και τεκνα πορνειασ διοτι εκπορνευουσα 
εκπορνευσει η γη απο οπισθεν του κυριου3και επορευθη και ελαβεν την γοµερ θυγατερα δεβηλαιµ και 
συνελαβεν και ετεκεν αυτω υιον4και ειπεν κυριοσ προσ αυτον καλεσον το ονοµα αυτου ιεζραελ διοτι ετι 
µικρον και εκδικησω το αιµα του ιεζραελ επι τον οικον ιου και καταπαυσω βασιλειαν οικου ισραηλ5και εσται 
εν τη ηµερα εκεινη συντριψω το τοξον του ισραηλ εν τη κοιλαδι του ιεζραελ6και συνελαβεν ετι και ετεκεν 
θυγατερα και ειπεν αυτω καλεσον το ονοµα αυτησ ουκ−ηλεηµενη διοτι ου µη προσθησω ετι ελεησαι τον οικον 
του ισραηλ αλλ′ η αντιτασσοµενοσ αντιταξοµαι αυτοισ7τουσ δε υιουσ ιουδα ελεησω και σωσω αυτουσ εν 
κυριω θεω αυτων και ου σωσω αυτουσ εν τοξω ουδε εν ροµφαια ουδε εν πολεµω ουδε εν αρµασιν ουδε εν 
ιπποισ ουδε εν ιππευσιν8και απεγαλακτισεν την ουκ−ηλεηµενην και συνελαβεν ετι και ετεκεν υιον9και ειπεν 
καλεσον το ονοµα αυτου ου−λαοσ−µου διοτι υµεισ ου λαοσ µου και εγω ουκ ειµι υµων 

Chapter 2
1και ην ο αριθµοσ των υιων ισραηλ ωσ η αµµοσ τησ θαλασσησ η ουκ εκµετρηθησεται ουδε εξαριθµηθησεται 
και εσται εν τω τοπω ου ερρεθη αυτοισ ου λαοσ µου υµεισ εκει κληθησονται υιοι θεου ζωντοσ2και 
συναχθησονται οι υιοι ιουδα και οι υιοι ισραηλ επι το αυτο και θησονται εαυτοισ αρχην µιαν και 
αναβησονται εκ τησ γησ οτι µεγαλη η ηµερα του ιεζραελ3ειπατε τω αδελφω υµων λαοσ−µου και τη αδελφη 
υµων ηλεηµενη4κριθητε προσ την µητερα υµων κριθητε οτι αυτη ου γυνη µου και εγω ουκ ανηρ αυτησ και 
εξαρω την πορνειαν αυτησ εκ προσωπου µου και την µοιχειαν αυτησ εκ µεσου µαστων αυτησ5οπωσ αν 
εκδυσω αυτην γυµνην και αποκαταστησω αυτην καθωσ ηµερα γενεσεωσ αυτησ και θησοµαι αυτην ωσ 
ερηµον και ταξω αυτην ωσ γην ανυδρον και αποκτενω αυτην εν διψει6και τα τεκνα αυτησ ου µη ελεησω οτι 
τεκνα πορνειασ εστιν7οτι εξεπορνευσεν η µητηρ αυτων κατησχυνεν η τεκουσα αυτα ειπεν γαρ ακολουθησω 
οπισω των εραστων µου των διδοντων µοι τουσ αρτουσ µου και το υδωρ µου και τα ιµατια µου και τα οθονια 
µου και το ελαιον µου και παντα οσα µοι καθηκει8δια τουτο ιδου εγω φρασσω την οδον αυτησ εν σκολοψιν 
και ανοικοδοµησω τασ οδουσ αυτησ και την τριβον αυτησ ου µη ευρη9και καταδιωξεται τουσ εραστασ 
αυτησ και ου µη καταλαβη αυτουσ και ζητησει αυτουσ και ου µη ευρη αυτουσ και ερει πορευσοµαι και 
επιστρεψω προσ τον ανδρα µου τον προτερον οτι καλωσ µοι ην τοτε η νυν10και αυτη ουκ εγνω οτι εγω δεδωκα 
αυτη τον σιτον και τον οινον και το ελαιον και αργυριον επληθυνα αυτη αυτη δε αργυρα και χρυσα εποιησεν 
τη βααλ11δια τουτο επιστρεψω και κοµιουµαι τον σιτον µου καθ′ ωραν αυτου και τον οινον µου εν καιρω 
αυτου και αφελουµαι τα ιµατια µου και τα οθονια µου του µη καλυπτειν την ασχηµοσυνην αυτησ12και νυν 
αποκαλυψω την ακαθαρσιαν αυτησ ενωπιον των εραστων αυτησ και ουδεισ ου µη εξεληται αυτην εκ χειροσ 
µου13και αποστρεψω πασασ τασ ευφροσυνασ αυτησ εορτασ αυτησ και τασ νουµηνιασ αυτησ και τα 
σαββατα αυτησ και πασασ τασ πανηγυρεισ αυτησ14και αφανιω αµπελον αυτησ και τασ συκασ αυτησ οσα 
ειπεν µισθωµατα µου ταυτα εστιν α εδωκαν µοι οι ερασται µου και θησοµαι αυτα εισ µαρτυριον και 
καταφαγεται αυτα τα θηρια του αγρου και τα πετεινα του ουρανου και τα ερπετα τησ γησ15και εκδικησω επ′ 
αυτην τασ ηµερασ των βααλιµ εν αισ επεθυεν αυτοισ και περιετιθετο τα ενωτια αυτησ και τα καθορµια 
αυτησ και επορευετο οπισω των εραστων αυτησ εµου δε επελαθετο λεγει κυριοσ16δια τουτο ιδου εγω πλανω 
αυτην και ταξω αυτην εισ ερηµον και λαλησω επι την καρδιαν αυτησ17και δωσω αυτη τα κτηµατα αυτησ 
εκειθεν και την κοιλαδα αχωρ διανοιξαι συνεσιν αυτησ και ταπεινωθησεται εκει κατα τασ ηµερασ 
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νηπιοτητοσ αυτησ και κατα τασ ηµερασ αναβασεωσ αυτησ εκ γησ αιγυπτου18και εσται εν εκεινη τη ηµερα 
λεγει κυριοσ καλεσει µε ο ανηρ µου και ου καλεσει µε ετι βααλιµ19και εξαρω τα ονοµατα των βααλιµ εκ 
στοµατοσ αυτησ και ου µη µνησθωσιν ουκετι τα ονοµατα αυτων20και διαθησοµαι αυτοισ εν εκεινη τη ηµερα 
διαθηκην µετα των θηριων του αγρου και µετα των πετεινων του ουρανου και µετα των ερπετων τησ γησ και 
τοξον και ροµφαιαν και πολεµον συντριψω απο τησ γησ και κατοικιω σε επ′ ελπιδι21και µνηστευσοµαι σε 
εµαυτω εισ τον αιωνα και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εν δικαιοσυνη και εν κριµατι και εν ελεει και εν 
οικτιρµοισ22και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εν πιστει και επιγνωση τον κυριον23και εσται εν εκεινη τη ηµερα 
λεγει κυριοσ επακουσοµαι τω ουρανω και ο ουρανοσ επακουσεται τη γη24και η γη επακουσεται τον σιτον και 
τον οινον και το ελαιον και αυτα επακουσεται τω ιεζραελ25και σπερω αυτην εµαυτω επι τησ γησ και ελεησω 
την ουκ−ηλεηµενην και ερω τω ου−λαω−µου λαοσ µου ει συ και αυτοσ ερει κυριοσ ο θεοσ µου ει συ 

Chapter 3
1και ειπεν κυριοσ προσ µε ετι πορευθητι και αγαπησον γυναικα αγαπωσαν πονηρα και µοιχαλιν καθωσ αγαπα 
ο θεοσ τουσ υιουσ ισραηλ και αυτοι αποβλεπουσιν επι θεουσ αλλοτριουσ και φιλουσιν πεµµατα µετα 
σταφιδων2και εµισθωσαµην εµαυτω πεντεκαιδεκα αργυριου και γοµορ κριθων και νεβελ οινου3και ειπα προσ 
αυτην ηµερασ πολλασ καθηση επ′ εµοι και ου µη πορνευσησ ουδε µη γενη ανδρι ετερω και εγω επι σοι4διοτι 
ηµερασ πολλασ καθησονται οι υιοι ισραηλ ουκ οντοσ βασιλεωσ ουδε οντοσ αρχοντοσ ουδε ουσησ θυσιασ 
ουδε οντοσ θυσιαστηριου ουδε ιερατειασ ουδε δηλων5και µετα ταυτα επιστρεψουσιν οι υιοι ισραηλ και 
επιζητησουσιν κυριον τον θεον αυτων και δαυιδ τον βασιλεα αυτων και εκστησονται επι τω κυριω και επι 
τοισ αγαθοισ αυτου επ′ εσχατων των ηµερων 

Chapter 4
1ακουσατε λογον κυριου υιοι ισραηλ διοτι κρισισ τω κυριω προσ τουσ κατοικουντασ την γην διοτι ουκ εστιν 
αληθεια ουδε ελεοσ ουδε επιγνωσισ θεου επι τησ γησ2αρα και ψευδοσ και φονοσ και κλοπη και µοιχεια 
κεχυται επι τησ γησ και αιµατα εφ′ αιµασιν µισγουσιν3δια τουτο πενθησει η γη και σµικρυνθησεται συν πασιν 
τοισ κατοικουσιν αυτην συν τοισ θηριοισ του αγρου και συν τοισ ερπετοισ τησ γησ και συν τοισ πετεινοισ 
του ουρανου και οι ιχθυεσ τησ θαλασσησ εκλειψουσιν4οπωσ µηδεισ µητε δικαζηται µητε ελεγχη µηδεισ ο δε 
λαοσ µου ωσ αντιλεγοµενοσ ιερευσ5και ασθενησεισ ηµερασ και ασθενησει και προφητησ µετα σου νυκτι 
ωµοιωσα την µητερα σου6ωµοιωθη ο λαοσ µου ωσ ουκ εχων γνωσιν οτι συ επιγνωσιν απωσω καγω απωσοµαι 
σε του µη ιερατευειν µοι και επελαθου νοµον θεου σου καγω επιλησοµαι τεκνων σου7κατα το πληθοσ αυτων 
ουτωσ ηµαρτον µοι την δοξαν αυτων εισ ατιµιαν θησοµαι8αµαρτιασ λαου µου φαγονται και εν ταισ αδικιαισ 
αυτων ληµψονται τασ ψυχασ αυτων9και εσται καθωσ ο λαοσ ουτωσ και ο ιερευσ και εκδικησω επ′ αυτον τασ 
οδουσ αυτου και τα διαβουλια αυτου ανταποδωσω αυτω10και φαγονται και ου µη εµπλησθωσιν επορνευσαν 
και ου µη κατευθυνωσιν διοτι τον κυριον εγκατελιπον του φυλαξαι11πορνειαν και οινον και µεθυσµα εδεξατο 
καρδια λαου µου12εν συµβολοισ επηρωτων και εν ραβδοισ αυτου απηγγελλον αυτω πνευµατι πορνειασ 
επλανηθησαν και εξεπορνευσαν απο του θεου αυτων13επι τασ κορυφασ των ορεων εθυσιαζον και επι τουσ 
βουνουσ εθυον υποκατω δρυοσ και λευκησ και δενδρου συσκιαζοντοσ οτι καλον σκεπη δια τουτο 
εκπορνευσουσιν αι θυγατερεσ υµων και αι νυµφαι υµων µοιχευσουσιν14και ου µη επισκεψωµαι επι τασ 
θυγατερασ υµων οταν πορνευωσιν και επι τασ νυµφασ υµων οταν µοιχευωσιν διοτι και αυτοι µετα των 
πορνων συνεφυροντο και µετα των τετελεσµενων εθυον και ο λαοσ ο συνιων συνεπλεκετο µετα πορνησ15συ δε 
ισραηλ µη αγνοει και ιουδα µη εισπορευεσθε εισ γαλγαλα και µη αναβαινετε εισ τον οικον ων και µη οµνυετε 
ζωντα κυριον16οτι ωσ δαµαλισ παροιστρωσα παροιστρησεν ισραηλ νυν νεµησει αυτουσ κυριοσ ωσ αµνον εν 
ευρυχωρω17µετοχοσ ειδωλων εφραιµ εθηκεν εαυτω σκανδαλα18ηρετισεν χαναναιουσ πορνευοντεσ 
εξεπορνευσαν ηγαπησαν ατιµιαν εκ φρυαγµατοσ αυτων19συστροφη πνευµατοσ συ ει εν ταισ πτερυξιν αυτησ 
και καταισχυνθησονται εκ των θυσιαστηριων αυτων 

Chapter 5
1ακουσατε ταυτα οι ιερεισ και προσεχετε οικοσ ισραηλ και ο οικοσ του βασιλεωσ ενωτιζεσθε διοτι προσ υµασ 
εστιν το κριµα οτι παγισ εγενηθητε τη σκοπια και ωσ δικτυον εκτεταµενον επι το ιταβυριον2ο οι αγρευοντεσ 
την θηραν κατεπηξαν εγω δε παιδευτησ υµων3εγω εγνων τον εφραιµ και ισραηλ ουκ απεστιν απ′ εµου διοτι 

http://spindleworks.com/septuagint/Hosea.htm (2 of 6) [23/08/2004 04:56:12 p.m.]



Hosea - Septuagint

νυν εξεπορνευσεν εφραιµ εµιανθη ισραηλ4ουκ εδωκαν τα διαβουλια αυτων του επιστρεψαι προσ τον θεον 
αυτων οτι πνευµα πορνειασ εν αυτοισ εστιν τον δε κυριον ουκ επεγνωσαν5και ταπεινωθησεται η υβρισ του 
ισραηλ εισ προσωπον αυτου και ισραηλ και εφραιµ ασθενησουσιν εν ταισ αδικιαισ αυτων και ασθενησει και 
ιουδασ µετ′ αυτων6µετα προβατων και µοσχων πορευσονται του εκζητησαι τον κυριον και ου µη ευρωσιν 
αυτον οτι εξεκλινεν απ′ αυτων7οτι τον κυριον εγκατελιπον οτι τεκνα αλλοτρια εγεννηθησαν αυτοισ νυν 
καταφαγεται αυτουσ η ερυσιβη και τουσ κληρουσ αυτων8σαλπισατε σαλπιγγι επι τουσ βουνουσ ηχησατε επι 
των υψηλων κηρυξατε εν τω οικω ων εξεστη βενιαµιν9εφραιµ εισ αφανισµον εγενετο εν ηµεραισ ελεγχου εν 
ταισ φυλαισ του ισραηλ εδειξα πιστα10εγενοντο οι αρχοντεσ ιουδα ωσ µετατιθεντεσ ορια επ′ αυτουσ εκχεω ωσ 
υδωρ το ορµηµα µου11κατεδυναστευσεν εφραιµ τον αντιδικον αυτου κατεπατησεν κριµα οτι ηρξατο 
πορευεσθαι οπισω των µαταιων12και εγω ωσ ταραχη τω εφραιµ και ωσ κεντρον τω οικω ιουδα13και ειδεν 
εφραιµ την νοσον αυτου και ιουδασ την οδυνην αυτου και επορευθη εφραιµ προσ ασσυριουσ και απεστειλεν 
πρεσβεισ προσ βασιλεα ιαριµ και αυτοσ ουκ ηδυνασθη ιασασθαι υµασ και ου µη διαπαυση εξ υµων 
οδυνη14διοτι εγω ειµι ωσ πανθηρ τω εφραιµ και ωσ λεων τω οικω ιουδα και εγω αρπωµαι και πορευσοµαι και 
ληµψοµαι και ουκ εσται ο εξαιρουµενοσ15πορευσοµαι και επιστρεψω εισ τον τοπον µου εωσ ου αφανισθωσιν 
και επιζητησουσιν το προσωπον µου εν θλιψει αυτων ορθριουσι προσ µε λεγοντεσ 

Chapter 6
1πορευθωµεν και επιστρεψωµεν προσ κυριον τον θεον ηµων οτι αυτοσ ηρπακεν και ιασεται ηµασ παταξει και 
µοτωσει ηµασ2υγιασει ηµασ µετα δυο ηµερασ εν τη ηµερα τη τριτη αναστησοµεθα και ζησοµεθα ενωπιον 
αυτου3και γνωσοµεθα διωξοµεν του γνωναι τον κυριον ωσ ορθρον ετοιµον ευρησοµεν αυτον και ηξει ωσ 
υετοσ ηµιν προιµοσ και οψιµοσ τη γη4τι σοι ποιησω εφραιµ τι σοι ποιησω ιουδα το δε ελεοσ υµων ωσ νεφελη 
πρωινη και ωσ δροσοσ ορθρινη πορευοµενη5δια τουτο απεθερισα τουσ προφητασ υµων απεκτεινα αυτουσ εν 
ρηµασιν στοµατοσ µου και το κριµα µου ωσ φωσ εξελευσεται6διοτι ελεοσ θελω και ου θυσιαν και επιγνωσιν 
θεου η ολοκαυτωµατα7αυτοι δε εισιν ωσ ανθρωποσ παραβαινων διαθηκην εκει κατεφρονησεν µου8γαλααδ 
πολισ εργαζοµενη µαταια ταρασσουσα υδωρ9και η ισχυσ σου ανδροσ πειρατου εκρυψαν ιερεισ οδον κυριου 
εφονευσαν σικιµα οτι ανοµιαν εποιησαν10εν τω οικω ισραηλ ειδον φρικωδη εκει πορνειαν του εφραιµ εµιανθη 
ισραηλ και ιουδα11αρχου τρυγαν σεαυτω εν τω επιστρεφειν µε την αιχµαλωσιαν του λαου µου 

Chapter 7
1εν τω ιασασθαι µε τον ισραηλ και αποκαλυφθησεται η αδικια εφραιµ και η κακια σαµαρειασ οτι ηργασαντο 
ψευδη και κλεπτησ προσ αυτον εισελευσεται εκδιδυσκων ληστησ εν τη οδω αυτου2οπωσ συναδωσιν ωσ 
συναδοντεσ τη καρδια αυτων πασασ τασ κακιασ αυτων εµνησθην νυν εκυκλωσεν αυτουσ τα διαβουλια 
αυτων απεναντι του προσωπου µου εγενοντο3εν ταισ κακιαισ αυτων ευφραναν βασιλεισ και εν τοισ ψευδεσιν 
αυτων αρχοντασ4παντεσ µοιχευοντεσ ωσ κλιβανοσ καιοµενοσ εισ πεψιν κατακαυµατοσ απο τησ φλογοσ απο 
φυρασεωσ στεατοσ εωσ του ζυµωθηναι αυτο5αι ηµεραι των βασιλεων υµων ηρξαντο οι αρχοντεσ θυµουσθαι 
εξ οινου εξετεινεν την χειρα αυτου µετα λοιµων6διοτι ανεκαυθησαν ωσ κλιβανοσ αι καρδιαι αυτων εν τω 
καταρασσειν αυτουσ ολην την νυκτα υπνου εφραιµ ενεπλησθη πρωι εγενηθη ανεκαυθη ωσ πυροσ 
φεγγοσ7παντεσ εθερµανθησαν ωσ κλιβανοσ και κατεφαγον τουσ κριτασ αυτων παντεσ οι βασιλεισ αυτων 
επεσαν ουκ ην ο επικαλουµενοσ εν αυτοισ προσ µε8εφραιµ εν τοισ λαοισ αυτου συνανεµειγνυτο εφραιµ 
εγενετο εγκρυφιασ ου µεταστρεφοµενοσ9κατεφαγον αλλοτριοι την ισχυν αυτου αυτοσ δε ουκ επεγνω και 
πολιαι εξηνθησαν αυτω και αυτοσ ουκ εγνω10και ταπεινωθησεται η υβρισ ισραηλ εισ προσωπον αυτου και 
ουκ επεστρεψαν προσ κυριον τον θεον αυτων και ουκ εξεζητησαν αυτον εν πασι τουτοισ11και ην εφραιµ ωσ 
περιστερα ανουσ ουκ εχουσα καρδιαν αιγυπτον επεκαλειτο και εισ ασσυριουσ επορευθησαν12καθωσ αν 
πορευωνται επιβαλω επ′ αυτουσ το δικτυον µου καθωσ τα πετεινα του ουρανου καταξω αυτουσ παιδευσω 
αυτουσ εν τη ακοη τησ θλιψεωσ αυτων13ουαι αυτοισ οτι απεπηδησαν απ′ εµου δειλαιοι εισιν οτι ησεβησαν 
εισ εµε εγω δε ελυτρωσαµην αυτουσ αυτοι δε κατελαλησαν κατ′ εµου ψευδη14και ουκ εβοησαν προσ µε αι 
καρδιαι αυτων αλλ′ η ωλολυζον εν ταισ κοιταισ αυτων επι σιτω και οινω κατετεµνοντο επαιδευθησαν εν 
εµοι15καγω κατισχυσα τουσ βραχιονασ αυτων και εισ εµε ελογισαντο πονηρα16απεστραφησαν εισ ουθεν 
εγενοντο ωσ τοξον εντεταµενον πεσουνται εν ροµφαια οι αρχοντεσ αυτων δι′ απαιδευσιαν γλωσσησ αυτων 
ουτοσ ο φαυλισµοσ αυτων εν γη αιγυπτω 
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Chapter 8
1εισ κολπον αυτων ωσ γη ωσ αετοσ επ′ οικον κυριου ανθ′ ων παρεβησαν την διαθηκην µου και κατα του 
νοµου µου ησεβησαν2εµε κεκραξονται ο θεοσ εγνωκαµεν σε3οτι ισραηλ απεστρεψατο αγαθα εχθρον 
κατεδιωξαν4εαυτοισ εβασιλευσαν και ου δι′ εµου ηρξαν και ουκ εγνωρισαν µοι το αργυριον αυτων και το 
χρυσιον αυτων εποιησαν εαυτοισ ειδωλα οπωσ εξολεθρευθωσιν5αποτριψαι τον µοσχον σου σαµαρεια 
παρωξυνθη ο θυµοσ µου επ′ αυτουσ εωσ τινοσ ου µη δυνωνται καθαρισθηναι6εν τω ισραηλ και αυτο τεκτων 
εποιησεν και ου θεοσ εστιν διοτι πλανων ην ο µοσχοσ σου σαµαρεια7οτι ανεµοφθορα εσπειραν και η 
καταστροφη αυτων εκδεξεται αυτα δραγµα ουκ εχον ισχυν του ποιησαι αλευρον εαν δε και ποιηση αλλοτριοι 
καταφαγονται αυτο8κατεποθη ισραηλ νυν εγενετο εν τοισ εθνεσιν ωσ σκευοσ αχρηστον9οτι αυτοι ανεβησαν 
εισ ασσυριουσ ανεθαλεν καθ′ εαυτον εφραιµ δωρα ηγαπησαν10δια τουτο παραδοθησονται εν τοισ εθνεσιν νυν 
εισδεξοµαι αυτουσ και κοπασουσιν µικρον του χριειν βασιλεα και αρχοντασ11οτι επληθυνεν εφραιµ 
θυσιαστηρια εισ αµαρτιασ εγενοντο αυτω θυσιαστηρια ηγαπηµενα12καταγραψω αυτω πληθοσ και τα νοµιµα 
αυτου εισ αλλοτρια ελογισθησαν θυσιαστηρια τα ηγαπηµενα13διοτι εαν θυσωσιν θυσιαν και φαγωσιν κρεα 
κυριοσ ου προσδεξεται αυτα νυν µνησθησεται τασ αδικιασ αυτων και εκδικησει τασ αµαρτιασ αυτων αυτοι 
εισ αιγυπτον απεστρεψαν και εν ασσυριοισ ακαθαρτα φαγονται14και επελαθετο ισραηλ του ποιησαντοσ 
αυτον και ωκοδοµησαν τεµενη και ιουδασ επληθυνεν πολεισ τετειχισµενασ και εξαποστελω πυρ εισ τασ 
πολεισ αυτου και καταφαγεται τα θεµελια αυτων 

Chapter 9
1µη χαιρε ισραηλ µηδε ευφραινου καθωσ οι λαοι διοτι επορνευσασ απο του θεου σου ηγαπησασ δοµατα επι 
παντα αλωνα σιτου2αλων και ληνοσ ουκ εγνω αυτουσ και ο οινοσ εψευσατο αυτουσ3ου κατωκησαν εν τη γη 
του κυριου κατωκησεν εφραιµ εισ αιγυπτον και εν ασσυριοισ ακαθαρτα φαγονται4ουκ εσπεισαν τω κυριω 
οινον και ουχ ηδυναν αυτω αι θυσιαι αυτων ωσ αρτοσ πενθουσ αυτοισ παντεσ οι εσθοντεσ αυτα 
µιανθησονται διοτι οι αρτοι αυτων ταισ ψυχαισ αυτων ουκ εισελευσονται εισ τον οικον κυριου5τι ποιησετε εν 
ηµερα πανηγυρεωσ και εν ηµερα εορτησ του κυριου6δια τουτο ιδου πορευσονται εκ ταλαιπωριασ αιγυπτου 
και εκδεξεται αυτουσ µεµφισ και θαψει αυτουσ µαχµασ το αργυριον αυτων ολεθροσ κληρονοµησει ακανθαι 
εν τοισ σκηνωµασιν αυτων7ηκασιν αι ηµεραι τησ εκδικησεωσ ηκασιν αι ηµεραι τησ ανταποδοσεωσ σου και 
κακωθησεται ισραηλ ωσπερ ο προφητησ ο παρεξεστηκωσ ανθρωποσ ο πνευµατοφοροσ υπο του πληθουσ των 
αδικιων σου επληθυνθη µανια σου8σκοποσ εφραιµ µετα θεου προφητησ παγισ σκολια επι πασασ τασ οδουσ 
αυτου µανιαν εν οικω κυριου κατεπηξαν9εφθαρησαν κατα τασ ηµερασ του βουνου µνησθησεται αδικιασ 
αυτου εκδικησει αµαρτιασ αυτου10ωσ σταφυλην εν ερηµω ευρον τον ισραηλ και ωσ σκοπον εν συκη προιµον 
ειδον πατερασ αυτων αυτοι εισηλθον προσ τον βεελφεγωρ και απηλλοτριωθησαν εισ αισχυνην και εγενοντο οι 
ηγαπηµενοι ωσ οι εβδελυγµενοι11εφραιµ ωσ ορνεον εξεπετασθη αι δοξαι αυτων εκ τοκων και ωδινων και 
συλληµψεων12διοτι και εαν εκθρεψωσιν τα τεκνα αυτων ατεκνωθησονται εξ ανθρωπων διοτι και ουαι αυτοισ 
εστιν σαρξ µου εξ αυτων13εφραιµ ον τροπον ειδον εισ θηραν παρεστησαν τα τεκνα αυτων και εφραιµ του 
εξαγαγειν εισ αποκεντησιν τα τεκνα αυτου14δοσ αυτοισ κυριε τι δωσεισ αυτοισ δοσ αυτοισ µητραν 
ατεκνουσαν και µαστουσ ξηρουσ15πασαι αι κακιαι αυτων εισ γαλγαλ οτι εκει αυτουσ εµισησα δια τασ 
κακιασ των επιτηδευµατων αυτων εκ του οικου µου εκβαλω αυτουσ ου µη προσθησω του αγαπησαι αυτουσ 
παντεσ οι αρχοντεσ αυτων απειθουντεσ16επονεσεν εφραιµ τασ ριζασ αυτου εξηρανθη καρπον ουκετι µη 
ενεγκη διοτι και εαν γεννησωσιν αποκτενω τα επιθυµηµατα κοιλιασ αυτων17απωσεται αυτουσ ο θεοσ οτι ουκ 
εισηκουσαν αυτου και εσονται πλανηται εν τοισ εθνεσιν 

Chapter 10
1αµπελοσ ευκληµατουσα ισραηλ ο καρποσ αυτησ ευθηνων κατα το πληθοσ των καρπων αυτου επληθυνεν τα 
θυσιαστηρια κατα τα αγαθα τησ γησ αυτου ωκοδοµησεν στηλασ2εµερισαν καρδιασ αυτων νυν 
αφανισθησονται αυτοσ κατασκαψει τα θυσιαστηρια αυτων ταλαιπωρησουσιν αι στηλαι αυτων3διοτι νυν 
ερουσιν ουκ εστιν βασιλευσ ηµιν οτι ουκ εφοβηθηµεν τον κυριον ο δε βασιλευσ τι ποιησει ηµιν4λαλων 
ρηµατα προφασεισ ψευδεισ διαθησεται διαθηκην ανατελει ωσ αγρωστισ κριµα επι χερσον αγρου5τω µοσχω 
του οικου ων παροικησουσιν οι κατοικουντεσ σαµαρειαν οτι επενθησεν ο λαοσ αυτου επ′ αυτον και καθωσ 
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παρεπικραναν αυτον επιχαρουνται επι την δοξαν αυτου οτι µετωκισθη απ′ αυτου6και αυτον εισ ασσυριουσ 
δησαντεσ απηνεγκαν ξενια τω βασιλει ιαριµ εν δοµατι εφραιµ δεξεται και αισχυνθησεται ισραηλ εν τη βουλη 
αυτου7απερριψεν σαµαρεια βασιλεα αυτησ ωσ φρυγανον επι προσωπου υδατοσ8και εξαρθησονται βωµοι ων 
αµαρτηµατα του ισραηλ ακανθαι και τριβολοι αναβησονται επι τα θυσιαστηρια αυτων και ερουσιν τοισ 
ορεσιν καλυψατε ηµασ και τοισ βουνοισ πεσατε εφ′ ηµασ9αφ′ ου οι βουνοι ηµαρτεν ισραηλ εκει εστησαν ου 
µη καταλαβη αυτουσ εν τω βουνω πολεµοσ επι τα τεκνα αδικιασ10ηλθεν παιδευσαι αυτουσ και 
συναχθησονται επ′ αυτουσ λαοι εν τω παιδευεσθαι αυτουσ εν ταισ δυσιν αδικιαισ αυτων11εφραιµ δαµαλισ 
δεδιδαγµενη αγαπαν νεικοσ εγω δε επελευσοµαι επι το καλλιστον του τραχηλου αυτησ επιβιβω εφραιµ και 
παρασιωπησοµαι ιουδαν ενισχυσει αυτω ιακωβ12σπειρατε εαυτοισ εισ δικαιοσυνην τρυγησατε εισ καρπον 
ζωησ φωτισατε εαυτοισ φωσ γνωσεωσ εκζητησατε τον κυριον εωσ του ελθειν γενηµατα δικαιοσυνησ υµιν13ινα 
τι παρεσιωπησατε ασεβειαν και τασ αδικιασ αυτησ ετρυγησατε εφαγετε καρπον ψευδη οτι ηλπισασ εν τοισ 
αρµασιν σου εν πληθει δυναµεωσ σου14και εξαναστησεται απωλεια εν τω λαω σου και παντα τα 
περιτετειχισµενα σου οιχησεται ωσ αρχων σαλαµαν εκ του οικου ιεροβααλ εν ηµεραισ πολεµου µητερα επι 
τεκνοισ ηδαφισαν15ουτωσ ποιησω υµιν οικοσ του ισραηλ απο προσωπου κακιων υµων ορθρου απερριφησαν 
απερριφη βασιλευσ ισραηλ 

Chapter 11
1διοτι νηπιοσ ισραηλ και εγω ηγαπησα αυτον και εξ αιγυπτου µετεκαλεσα τα τεκνα αυτου2καθωσ µετεκαλεσα 
αυτουσ ουτωσ απωχοντο εκ προσωπου µου αυτοι τοισ βααλιµ εθυον και τοισ γλυπτοισ εθυµιων3και εγω 
συνεποδισα τον εφραιµ ανελαβον αυτον επι τον βραχιονα µου και ουκ εγνωσαν οτι ιαµαι αυτουσ4εν διαφθορα 
ανθρωπων εξετεινα αυτουσ εν δεσµοισ αγαπησεωσ µου και εσοµαι αυτοισ ωσ ραπιζων ανθρωποσ επι τασ 
σιαγονασ αυτου και επιβλεψοµαι προσ αυτον δυνησοµαι αυτω5κατωκησεν εφραιµ εν αιγυπτω και ασσουρ 
αυτοσ βασιλευσ αυτου οτι ουκ ηθελησεν επιστρεψαι6και ησθενησεν ροµφαια εν ταισ πολεσιν αυτου και 
κατεπαυσεν εν ταισ χερσιν αυτου και φαγονται εκ των διαβουλιων αυτων7και ο λαοσ αυτου επικρεµαµενοσ 
εκ τησ κατοικιασ αυτου και ο θεοσ επι τα τιµια αυτου θυµωθησεται και ου µη υψωση αυτον8τι σε διαθω 
εφραιµ υπερασπιω σου ισραηλ τι σε διαθω ωσ αδαµα θησοµαι σε και ωσ σεβωιµ µετεστραφη η καρδια µου εν 
τω αυτω συνεταραχθη η µεταµελεια µου9ου µη ποιησω κατα την οργην του θυµου µου ου µη εγκαταλιπω του 
εξαλειφθηναι τον εφραιµ διοτι θεοσ εγω ειµι και ουκ ανθρωποσ εν σοι αγιοσ και ουκ εισελευσοµαι εισ 
πολιν10οπισω κυριου πορευσοµαι ωσ λεων ερευξεται οτι αυτοσ ωρυσεται και εκστησονται τεκνα υδατων11και 
εκστησονται ωσ ορνεον εξ αιγυπτου και ωσ περιστερα εκ γησ ασσυριων και αποκαταστησω αυτουσ εισ τουσ 
οικουσ αυτων λεγει κυριοσ 

Chapter 12
1εκυκλωσεν µε εν ψευδει εφραιµ και εν ασεβειαισ οικοσ ισραηλ και ιουδα νυν εγνω αυτουσ ο θεοσ και λαοσ 
αγιοσ κεκλησεται θεου2ο δε εφραιµ πονηρον πνευµα εδιωξεν καυσωνα ολην την ηµεραν κενα και µαταια 
επληθυνεν και διαθηκην µετα ασσυριων διεθετο και ελαιον εισ αιγυπτον ενεπορευετο3και κρισισ τω κυριω 
προσ ιουδαν του εκδικησαι τον ιακωβ κατα τασ οδουσ αυτου και κατα τα επιτηδευµατα αυτου ανταποδωσει 
αυτω4εν τη κοιλια επτερνισεν τον αδελφον αυτου και εν κοποισ αυτου ενισχυσεν προσ θεον5και ενισχυσεν 
µετα αγγελου και ηδυνασθη εκλαυσαν και εδεηθησαν µου εν τω οικω ων ευροσαν µε και εκει ελαληθη προσ 
αυτον6ο δε κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ εσται µνηµοσυνον αυτου7και συ εν θεω σου επιστρεψεισ ελεον και 
κριµα φυλασσου και εγγιζε προσ τον θεον σου δια παντοσ8χανααν εν χειρι αυτου ζυγοσ αδικιασ 
καταδυναστευειν ηγαπησε9και ειπεν εφραιµ πλην πεπλουτηκα ευρηκα αναψυχην εµαυτω παντεσ οι πονοι 
αυτου ουχ ευρεθησονται αυτω δι′ αδικιασ ασ ηµαρτεν10εγω δε κυριοσ ο θεοσ σου ανηγαγον σε εκ γησ 
αιγυπτου ετι κατοικιω σε εν σκηναισ καθωσ ηµερα εορτησ11και λαλησω προσ προφητασ και εγω ορασεισ 
επληθυνα και εν χερσιν προφητων ωµοιωθην12ει µη γαλααδ εστιν αρα ψευδεισ ησαν εν γαλγαλ αρχοντεσ 
θυσιαζοντεσ και τα θυσιαστηρια αυτων ωσ χελωναι επι χερσον αγρου13και ανεχωρησεν ιακωβ εισ πεδιον 
συριασ και εδουλευσεν ισραηλ εν γυναικι και εν γυναικι εφυλαξατο14και εν προφητη ανηγαγεν κυριοσ τον 
ισραηλ εξ αιγυπτου και εν προφητη διεφυλαχθη15εθυµωσεν εφραιµ και παρωργισεν και το αιµα αυτου επ′ 
αυτον εκχυθησεται και τον ονειδισµον αυτου ανταποδωσει αυτω κυριοσ 
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Chapter 13
1κατα τον λογον εφραιµ δικαιωµατα αυτοσ ελαβεν εν τω ισραηλ και εθετο αυτα τη βααλ και απεθανεν2και 
προσεθετο του αµαρτανειν ετι και εποιησαν εαυτοισ χωνευµα εκ του αργυριου αυτων κατ′ εικονα ειδωλων 
εργα τεκτονων συντετελεσµενα αυτοισ αυτοι λεγουσιν θυσατε ανθρωπουσ µοσχοι γαρ εκλελοιπασιν3δια 
τουτο εσονται ωσ νεφελη πρωινη και ωσ δροσοσ ορθρινη πορευοµενη ωσπερ χνουσ αποφυσωµενοσ αφ′ 
αλωνοσ και ωσ ατµισ απο ακριδων4εγω δε κυριοσ ο θεοσ σου στερεων ουρανον και κτιζων γην ου αι χειρεσ 
εκτισαν πασαν την στρατιαν του ουρανου και ου παρεδειξα σοι αυτα του πορευεσθαι οπισω αυτων και εγω 
ανηγαγον σε εκ γησ αιγυπτου και θεον πλην εµου ου γνωση και σωζων ουκ εστιν παρεξ εµου5εγω εποιµαινον 
σε εν τη ερηµω εν γη αοικητω6κατα τασ νοµασ αυτων και ενεπλησθησαν εισ πλησµονην και υψωθησαν αι 
καρδιαι αυτων ενεκα τουτου επελαθοντο µου7και εσοµαι αυτοισ ωσ πανθηρ και ωσ παρδαλισ κατα την οδον 
ασσυριων8απαντησοµαι αυτοισ ωσ αρκοσ απορουµενη και διαρρηξω συγκλεισµον καρδιασ αυτων και 
καταφαγονται αυτουσ εκει σκυµνοι δρυµου θηρια αγρου διασπασει αυτουσ9τη διαφθορα σου ισραηλ τισ 
βοηθησει10που ο βασιλευσ σου ουτοσ και διασωσατω σε εν πασαισ ταισ πολεσιν σου κρινατω σε ον ειπασ 
δοσ µοι βασιλεα και αρχοντα11και εδωκα σοι βασιλεα εν οργη µου και εσχον εν τω θυµω µου12συστροφην 
αδικιασ εφραιµ εγκεκρυµµενη η αµαρτια αυτου13ωδινεσ ωσ τικτουσησ ηξουσιν αυτω ουτοσ ο υιοσ σου ου 
φρονιµοσ διοτι ου µη υποστη εν συντριβη τεκνων14εκ χειροσ αδου ρυσοµαι αυτουσ και εκ θανατου 
λυτρωσοµαι αυτουσ που η δικη σου θανατε που το κεντρον σου αδη παρακλησισ κεκρυπται απο οφθαλµων 
µου15διοτι ουτοσ ανα µεσον αδελφων διαστελει επαξει ανεµον καυσωνα κυριοσ εκ τησ ερηµου επ′ αυτον και 
αναξηρανει τασ φλεβασ αυτου εξερηµωσει τασ πηγασ αυτου αυτοσ καταξηρανει την γην αυτου και παντα τα 
σκευη τα επιθυµητα αυτου 

Chapter 14
1αφανισθησεται σαµαρεια οτι αντεστη προσ τον θεον αυτησ εν ροµφαια πεσουνται αυτοι και τα υποτιτθια 
αυτων εδαφισθησονται και αι εν γαστρι εχουσαι αυτων διαρραγησονται2επιστραφητι ισραηλ προσ κυριον τον 
θεον σου διοτι ησθενησασ εν ταισ αδικιαισ σου3λαβετε µεθ′ εαυτων λογουσ και επιστραφητε προσ κυριον τον 
θεον υµων ειπατε αυτω οπωσ µη λαβητε αδικιαν και λαβητε αγαθα και ανταποδωσοµεν καρπον χειλεων 
ηµων4ασσουρ ου µη σωση ηµασ εφ′ ιππον ουκ αναβησοµεθα ουκετι µη ειπωµεν θεοι ηµων τοισ εργοισ των 
χειρων ηµων ο εν σοι ελεησει ορφανον5ιασοµαι τασ κατοικιασ αυτων αγαπησω αυτουσ οµολογωσ οτι 
απεστρεψεν η οργη µου απ′ αυτων6εσοµαι ωσ δροσοσ τω ισραηλ ανθησει ωσ κρινον και βαλει τασ ριζασ 
αυτου ωσ ο λιβανοσ7πορευσονται οι κλαδοι αυτου και εσται ωσ ελαια κατακαρποσ και η οσφρασια αυτου ωσ 
λιβανου8επιστρεψουσιν και καθιουνται υπο την σκεπην αυτου ζησονται και µεθυσθησονται σιτω και 
εξανθησει ωσ αµπελοσ το µνηµοσυνον αυτου ωσ οινοσ λιβανου9τω εφραιµ τι αυτω ετι και ειδωλοισ εγω 
εταπεινωσα αυτον και εγω κατισχυσω αυτον εγω ωσ αρκευθοσ πυκαζουσα εξ εµου ο καρποσ σου 
ευρηται10τισ σοφοσ και συνησει ταυτα η συνετοσ και επιγνωσεται αυτα διοτι ευθειαι αι οδοι του κυριου και 
δικαιοι πορευσονται εν αυταισ οι δε ασεβεισ ασθενησουσιν εν αυταισ . 
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Joel

Chapter 1
1λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ ιωηλ τον του βαθουηλ2ακουσατε δη ταυτα οι πρεσβυτεροι και ενωτισασθε 
παντεσ οι κατοικουντεσ την γην ει γεγονεν τοιαυτα εν ταισ ηµεραισ υµων η εν ταισ ηµεραισ των πατερων 
υµων3υπερ αυτων τοισ τεκνοισ υµων διηγησασθε και τα τεκνα υµων τοισ τεκνοισ αυτων και τα τεκνα αυτων 
εισ γενεαν ετεραν4τα καταλοιπα τησ καµπησ κατεφαγεν η ακρισ και τα καταλοιπα τησ ακριδοσ κατεφαγεν ο 
βρουχοσ και τα καταλοιπα του βρουχου κατεφαγεν η ερυσιβη5εκνηψατε οι µεθυοντεσ εξ οινου αυτων και 
κλαυσατε θρηνησατε παντεσ οι πινοντεσ οινον εισ µεθην οτι εξηρται εκ στοµατοσ υµων ευφροσυνη και 
χαρα6οτι εθνοσ ανεβη επι την γην µου ισχυρον και αναριθµητον οι οδοντεσ αυτου οδοντεσ λεοντοσ και αι 
µυλαι αυτου σκυµνου7εθετο την αµπελον µου εισ αφανισµον και τασ συκασ µου εισ συγκλασµον ερευνων 
εξηρευνησεν αυτην και ερριψεν ελευκανεν κληµατα αυτησ8θρηνησον προσ µε υπερ νυµφην περιεζωσµενην 
σακκον επι τον ανδρα αυτησ τον παρθενικον9εξηρται θυσια και σπονδη εξ οικου κυριου πενθειτε οι ιερεισ οι 
λειτουργουντεσ θυσιαστηριω10οτι τεταλαιπωρηκεν τα πεδια πενθειτω η γη οτι τεταλαιπωρηκεν σιτοσ 
εξηρανθη οινοσ ωλιγωθη ελαιον11εξηρανθησαν οι γεωργοι θρηνειτε κτηµατα υπερ πυρου και κριθησ οτι 
απολωλεν τρυγητοσ εξ αγρου12η αµπελοσ εξηρανθη και αι συκαι ωλιγωθησαν ροα και φοινιξ και µηλον και 
παντα τα ξυλα του αγρου εξηρανθησαν οτι ησχυναν χαραν οι υιοι των ανθρωπων13περιζωσασθε και 
κοπτεσθε οι ιερεισ θρηνειτε οι λειτουργουντεσ θυσιαστηριω εισελθατε υπνωσατε εν σακκοισ λειτουργουντεσ 
θεω οτι απεσχηκεν εξ οικου θεου υµων θυσια και σπονδη14αγιασατε νηστειαν κηρυξατε θεραπειαν 
συναγαγετε πρεσβυτερουσ παντασ κατοικουντασ γην εισ οικον θεου υµων και κεκραξατε προσ κυριον 
εκτενωσ15οιµµοι οιµµοι οιµµοι εισ ηµεραν οτι εγγυσ ηµερα κυριου και ωσ ταλαιπωρια εκ ταλαιπωριασ 
ηξει16κατεναντι των οφθαλµων υµων βρωµατα εξωλεθρευθη εξ οικου θεου υµων ευφροσυνη και 
χαρα17εσκιρτησαν δαµαλεισ επι ταισ φατναισ αυτων ηφανισθησαν θησαυροι κατεσκαφησαν ληνοι οτι 
εξηρανθη σιτοσ18τι αποθησοµεν εαυτοισ εκλαυσαν βουκολια βοων οτι ουχ υπηρχεν νοµη αυτοισ και τα 
ποιµνια των προβατων ηφανισθησαν19προσ σε κυριε βοησοµαι οτι πυρ ανηλωσεν τα ωραια τησ ερηµου και 
φλοξ ανηψεν παντα τα ξυλα του αγρου20και τα κτηνη του πεδιου ανεβλεψαν προσ σε οτι εξηρανθησαν 
αφεσεισ υδατων και πυρ κατεφαγεν τα ωραια τησ ερηµου 

Chapter 2
1σαλπισατε σαλπιγγι εν σιων κηρυξατε εν ορει αγιω µου και συγχυθητωσαν παντεσ οι κατοικουντεσ την γην 
διοτι παρεστιν ηµερα κυριου οτι εγγυσ2ηµερα σκοτουσ και γνοφου ηµερα νεφελησ και οµιχλησ ωσ ορθροσ 
χυθησεται επι τα ορη λαοσ πολυσ και ισχυροσ οµοιοσ αυτω ου γεγονεν απο του αιωνοσ και µετ′ αυτον ου 
προστεθησεται εωσ ετων εισ γενεασ γενεων3τα εµπροσθεν αυτου πυρ αναλισκον και τα οπισω αυτου 
αναπτοµενη φλοξ ωσ παραδεισοσ τρυφησ η γη προ προσωπου αυτου και τα οπισθεν αυτου πεδιον αφανισµου 
και ανασωζοµενοσ ουκ εσται αυτω4ωσ ορασισ ιππων η οψισ αυτων και ωσ ιππεισ ουτωσ καταδιωξονται5ωσ 
φωνη αρµατων επι τασ κορυφασ των ορεων εξαλουνται και ωσ φωνη φλογοσ πυροσ κατεσθιουσησ καλαµην 
και ωσ λαοσ πολυσ και ισχυροσ παρατασσοµενοσ εισ πολεµον6απο προσωπου αυτου συντριβησονται λαοι 
παν προσωπον ωσ προσκαυµα χυτρασ7ωσ µαχηται δραµουνται και ωσ ανδρεσ πολεµισται αναβησονται επι 
τα τειχη και εκαστοσ εν τη οδω αυτου πορευσεται και ου µη εκκλινωσιν τασ τριβουσ αυτων8και εκαστοσ απο 
του αδελφου αυτου ουκ αφεξεται καταβαρυνοµενοι εν τοισ οπλοισ αυτων πορευσονται και εν τοισ βελεσιν 
αυτων πεσουνται και ου µη συντελεσθωσιν9τησ πολεωσ επιληµψονται και επι των τειχεων δραµουνται και επι 
τασ οικιασ αναβησονται και δια θυριδων εισελευσονται ωσ κλεπται10προ προσωπου αυτων συγχυθησεται η 
γη και σεισθησεται ο ουρανοσ ο ηλιοσ και η σεληνη συσκοτασουσιν και τα αστρα δυσουσιν το φεγγοσ 
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αυτων11και κυριοσ δωσει φωνην αυτου προ προσωπου δυναµεωσ αυτου οτι πολλη εστιν σφοδρα η παρεµβολη 
αυτου οτι ισχυρα εργα λογων αυτου διοτι µεγαλη η ηµερα του κυριου µεγαλη και επιφανησ σφοδρα και τισ 
εσται ικανοσ αυτη12και νυν λεγει κυριοσ ο θεοσ υµων επιστραφητε προσ µε εξ ολησ τησ καρδιασ υµων και εν 
νηστεια και εν κλαυθµω και εν κοπετω13και διαρρηξατε τασ καρδιασ υµων και µη τα ιµατια υµων και 
επιστραφητε προσ κυριον τον θεον υµων οτι ελεηµων και οικτιρµων εστιν µακροθυµοσ και πολυελεοσ και 
µετανοων επι ταισ κακιαισ14τισ οιδεν ει επιστρεψει και µετανοησει και υπολειψεται οπισω αυτου ευλογιαν 
θυσιαν και σπονδην κυριω τω θεω ηµων15σαλπισατε σαλπιγγι εν σιων αγιασατε νηστειαν κηρυξατε 
θεραπειαν16συναγαγετε λαον αγιασατε εκκλησιαν εκλεξασθε πρεσβυτερουσ συναγαγετε νηπια θηλαζοντα 
µαστουσ εξελθατω νυµφιοσ εκ του κοιτωνοσ αυτου και νυµφη εκ του παστου αυτησ17ανα µεσον τησ 
κρηπιδοσ του θυσιαστηριου κλαυσονται οι ιερεισ οι λειτουργουντεσ κυριω και ερουσιν φεισαι κυριε του λαου 
σου και µη δωσ την κληρονοµιαν σου εισ ονειδοσ του καταρξαι αυτων εθνη οπωσ µη ειπωσιν εν τοισ εθνεσιν 
που εστιν ο θεοσ αυτων18και εζηλωσεν κυριοσ την γην αυτου και εφεισατο του λαου αυτου19και απεκριθη 
κυριοσ και ειπεν τω λαω αυτου ιδου εγω εξαποστελλω υµιν τον σιτον και τον οινον και το ελαιον και 
εµπλησθησεσθε αυτων και ου δωσω υµασ ουκετι εισ ονειδισµον εν τοισ εθνεσι20και τον απο βορρα εκδιωξω 
αφ′ υµων και εξωσω αυτον εισ γην ανυδρον και αφανιω το προσωπον αυτου εισ την θαλασσαν την πρωτην και 
τα οπισω αυτου εισ την θαλασσαν την εσχατην και αναβησεται η σαπρια αυτου και αναβησεται ο βροµοσ 
αυτου οτι εµεγαλυνεν τα εργα αυτου21θαρσει γη χαιρε και ευφραινου οτι εµεγαλυνεν κυριοσ του 
ποιησαι22θαρσειτε κτηνη του πεδιου οτι βεβλαστηκεν πεδια τησ ερηµου οτι ξυλον ηνεγκεν τον καρπον αυτου 
αµπελοσ και συκη εδωκαν την ισχυν αυτων23και τα τεκνα σιων χαιρετε και ευφραινεσθε επι τω κυριω θεω 
υµων διοτι εδωκεν υµιν τα βρωµατα εισ δικαιοσυνην και βρεξει υµιν υετον προιµον και οψιµον καθωσ 
εµπροσθεν24και πλησθησονται αι αλωνεσ σιτου και υπερεκχυθησονται αι ληνοι οινου και ελαιου25και 
ανταποδωσω υµιν αντι των ετων ων κατεφαγεν η ακρισ και ο βρουχοσ και η ερυσιβη και η καµπη η δυναµισ 
µου η µεγαλη ην εξαπεστειλα εισ υµασ26και φαγεσθε εσθιοντεσ και εµπλησθησεσθε και αινεσετε το ονοµα 
κυριου του θεου υµων α εποιησεν µεθ′ υµων εισ θαυµασια και ου µη καταισχυνθη ο λαοσ µου εισ τον 
αιωνα27και επιγνωσεσθε οτι εν µεσω του ισραηλ εγω ειµι και εγω κυριοσ ο θεοσ υµων και ουκ εστιν ετι πλην 
εµου και ου µη καταισχυνθωσιν ουκετι πασ ο λαοσ µου εισ τον αιωνα 

Chapter 3
1και εσται µετα ταυτα και εκχεω απο του πνευµατοσ µου επι πασαν σαρκα και προφητευσουσιν οι υιοι υµων 
και αι θυγατερεσ υµων και οι πρεσβυτεροι υµων ενυπνια ενυπνιασθησονται και οι νεανισκοι υµων ορασεισ 
οψονται2και επι τουσ δουλουσ και επι τασ δουλασ εν ταισ ηµεραισ εκειναισ εκχεω απο του πνευµατοσ 
µου3και δωσω τερατα εν τω ουρανω και επι τησ γησ αιµα και πυρ και ατµιδα καπνου4ο ηλιοσ 
µεταστραφησεται εισ σκοτοσ και η σεληνη εισ αιµα πριν ελθειν ηµεραν κυριου την µεγαλην και επιφανη5και 
εσται πασ οσ αν επικαλεσηται το ονοµα κυριου σωθησεται οτι εν τω ορει σιων και εν ιερουσαληµ εσται 
ανασωζοµενοσ καθοτι ειπεν κυριοσ και ευαγγελιζοµενοι ουσ κυριοσ προσκεκληται 

Chapter 4
1διοτι ιδου εγω εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και εν τω καιρω εκεινω οταν επιστρεψω την αιχµαλωσιαν ιουδα και 
ιερουσαληµ2και συναξω παντα τα εθνη και καταξω αυτα εισ την κοιλαδα ιωσαφατ και διακριθησοµαι προσ 
αυτουσ εκει υπερ του λαου µου και τησ κληρονοµιασ µου ισραηλ οι διεσπαρησαν εν τοισ εθνεσιν και την γην 
µου καταδιειλαντο3και επι τον λαον µου εβαλον κληρουσ και εδωκαν τα παιδαρια πορναισ και τα κορασια 
επωλουν αντι οινου και επινον4και τι και υµεισ εµοι τυροσ και σιδων και πασα γαλιλαια αλλοφυλων µη 
ανταποδοµα υµεισ ανταποδιδοτε µοι η µνησικακειτε υµεισ επ′ εµοι οξεωσ και ταχεωσ ανταποδωσω το 
ανταποδοµα υµων εισ κεφαλασ υµων5ανθ′ ων το αργυριον µου και το χρυσιον µου ελαβετε και τα επιλεκτα 
µου και τα καλα εισηνεγκατε εισ τουσ ναουσ υµων6και τουσ υιουσ ιουδα και τουσ υιουσ ιερουσαληµ 
απεδοσθε τοισ υιοισ των ελληνων οπωσ εξωσητε αυτουσ εκ των οριων αυτων7ιδου εγω εξεγειρω αυτουσ εκ του 
τοπου ου απεδοσθε αυτουσ εκει και ανταποδωσω το ανταποδοµα υµων εισ κεφαλασ υµων8και αποδωσοµαι 
τουσ υιουσ υµων και τασ θυγατερασ υµων εισ χειρασ υιων ιουδα και αποδωσονται αυτουσ εισ αιχµαλωσιαν 
εισ εθνοσ µακραν απεχον οτι κυριοσ ελαλησεν9κηρυξατε ταυτα εν τοισ εθνεσιν αγιασατε πολεµον εξεγειρατε 
τουσ µαχητασ προσαγαγετε και αναβαινετε παντεσ ανδρεσ πολεµισται10συγκοψατε τα αροτρα υµων εισ 
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ροµφαιασ και τα δρεπανα υµων εισ σειροµαστασ ο αδυνατοσ λεγετω οτι ισχυω εγω11συναθροιζεσθε και 
εισπορευεσθε παντα τα εθνη κυκλοθεν και συναχθητε εκει ο πραυ+σ εστω µαχητησ12εξεγειρεσθωσαν και 
αναβαινετωσαν παντα τα εθνη εισ την κοιλαδα ιωσαφατ διοτι εκει καθιω του διακριναι παντα τα εθνη 
κυκλοθεν13εξαποστειλατε δρεπανα οτι παρεστηκεν τρυγητοσ εισπορευεσθε πατειτε διοτι πληρησ η ληνοσ 
υπερεκχειται τα υποληνια οτι πεπληθυνται τα κακα αυτων14ηχοι εξηχησαν εν τη κοιλαδι τησ δικησ οτι εγγυσ 
ηµερα κυριου εν τη κοιλαδι τησ δικησ15ο ηλιοσ και η σεληνη συσκοτασουσιν και οι αστερεσ δυσουσιν 
φεγγοσ αυτων16ο δε κυριοσ εκ σιων ανακεκραξεται και εξ ιερουσαληµ δωσει φωνην αυτου και σεισθησεται ο 
ουρανοσ και η γη ο δε κυριοσ φεισεται του λαου αυτου και ενισχυσει κυριοσ τουσ υιουσ ισραηλ17και 
επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ ο θεοσ υµων ο κατασκηνων εν σιων εν ορει αγιω µου και εσται ιερουσαληµ 
πολισ αγια και αλλογενεισ ου διελευσονται δι′ αυτησ ουκετι18και εσται εν τη ηµερα εκεινη αποσταλαξει τα 
ορη γλυκασµον και οι βουνοι ρυησονται γαλα και πασαι αι αφεσεισ ιουδα ρυησονται υδατα και πηγη εξ 
οικου κυριου εξελευσεται και ποτιει τον χειµαρρουν των σχοινων19αιγυπτοσ εισ αφανισµον εσται και η 
ιδουµαια εισ πεδιον αφανισµου εσται εξ αδικιων υιων ιουδα ανθ′ ων εξεχεαν αιµα δικαιον εν τη γη αυτων20η 
δε ιουδαια εισ τον αιωνα κατοικηθησεται και ιερουσαληµ εισ γενεασ γενεων21και εκδικησω το αιµα αυτων 
και ου µη αθωωσω και κυριοσ κατασκηνωσει εν σιων . 
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Amos

Chapter 1
1λογοι αµωσ οι εγενοντο εν νακκαριµ εκ θεκουε ουσ ειδεν υπερ ιερουσαληµ εν ηµεραισ οζιου βασιλεωσ ιουδα 
και εν ηµεραισ ιεροβοαµ του ιωασ βασιλεωσ ισραηλ προ δυο ετων του σεισµου2και ειπεν κυριοσ εκ σιων 
εφθεγξατο και εξ ιερουσαληµ εδωκεν φωνην αυτου και επενθησαν αι νοµαι των ποιµενων και εξηρανθη η 
κορυφη του καρµηλου3και ειπεν κυριοσ επι ταισ τρισιν ασεβειαισ δαµασκου και επι ταισ τεσσαρσιν ουκ 
αποστραφησοµαι αυτον ανθ′ ων επριζον πριοσιν σιδηροισ τασ εν γαστρι εχουσασ των εν γαλααδ4και 
εξαποστελω πυρ εισ τον οικον αζαηλ και καταφαγεται θεµελια υιου αδερ5και συντριψω µοχλουσ δαµασκου 
και εξολεθρευσω κατοικουντασ εκ πεδιου ων και κατακοψω φυλην εξ ανδρων χαρραν και 
αιχµαλωτευθησεται λαοσ συριασ επικλητοσ λεγει κυριοσ6ταδε λεγει κυριοσ επι ταισ τρισιν ασεβειαισ γαζησ 
και επι ταισ τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτουσ ενεκεν του αιχµαλωτευσαι αυτουσ αιχµαλωσιαν του 
σαλωµων του συγκλεισαι εισ την ιδουµαιαν7και εξαποστελω πυρ επι τα τειχη γαζησ και καταφαγεται θεµελια 
αυτησ8και εξολεθρευσω κατοικουντασ εξ αζωτου και εξαρθησεται φυλη εξ ασκαλωνοσ και επαξω την χειρα 
µου επι ακκαρων και απολουνται οι καταλοιποι των αλλοφυλων λεγει κυριοσ9ταδε λεγει κυριοσ επι ταισ 
τρισιν ασεβειαισ τυρου και επι ταισ τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτην ανθ′ ων συνεκλεισαν 
αιχµαλωσιαν του σαλωµων εισ την ιδουµαιαν και ουκ εµνησθησαν διαθηκησ αδελφων10και εξαποστελω πυρ 
επι τα τειχη τυρου και καταφαγεται θεµελια αυτησ11ταδε λεγει κυριοσ επι ταισ τρισιν ασεβειαισ τησ 
ιδουµαιασ και επι ταισ τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτουσ ενεκα του διωξαι αυτουσ εν ροµφαια τον 
αδελφον αυτου και ελυµηνατο µητραν επι γησ και ηρπασεν εισ µαρτυριον φρικην αυτου και το ορµηµα αυτου 
εφυλαξεν εισ νεικοσ12και εξαποστελω πυρ εισ θαιµαν και καταφαγεται θεµελια τειχεων αυτησ13ταδε λεγει 
κυριοσ επι ταισ τρισιν ασεβειαισ υιων αµµων και επι ταισ τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτον ανθ′ ων 
ανεσχιζον τασ εν γαστρι εχουσασ των γαλααδιτων οπωσ εµπλατυνωσιν τα ορια αυτων14και αναψω πυρ επι τα 
τειχη ραββα και καταφαγεται θεµελια αυτησ µετα κραυγησ εν ηµερα πολεµου και σεισθησεται εν ηµερα 
συντελειασ αυτησ15και πορευσονται οι βασιλεισ αυτησ εν αιχµαλωσια οι ιερεισ αυτων και οι αρχοντεσ 
αυτων επι το αυτο λεγει κυριοσ 

Chapter 2
1ταδε λεγει κυριοσ επι ταισ τρισιν ασεβειαισ µωαβ και επι ταισ τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτον ανθ′ 
ων κατεκαυσαν τα οστα βασιλεωσ τησ ιδουµαιασ εισ κονιαν2και εξαποστελω πυρ επι µωαβ και καταφαγεται 
θεµελια των πολεων αυτησ και αποθανειται εν αδυναµια µωαβ µετα κραυγησ και µετα φωνησ σαλπιγγοσ3και 
εξολεθρευσω κριτην εξ αυτησ και παντασ τουσ αρχοντασ αυτησ αποκτενω µετ′ αυτου λεγει κυριοσ4ταδε λεγει 
κυριοσ επι ταισ τρισιν ασεβειαισ υιων ιουδα και επι ταισ τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτον ενεκα του 
απωσασθαι αυτουσ τον νοµον κυριου και τα προσταγµατα αυτου ουκ εφυλαξαντο και επλανησεν αυτουσ τα 
µαταια αυτων α εποιησαν οισ εξηκολουθησαν οι πατερεσ αυτων οπισω αυτων5και εξαποστελω πυρ επι 
ιουδαν και καταφαγεται θεµελια ιερουσαληµ6ταδε λεγει κυριοσ επι ταισ τρισιν ασεβειαισ ισραηλ και επι ταισ 
τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτον ανθ′ ων απεδοντο αργυριου δικαιον και πενητα ενεκεν 
υποδηµατων7τα πατουντα επι τον χουν τησ γησ και εκονδυλιζον εισ κεφαλασ πτωχων και οδον ταπεινων 
εξεκλιναν και υιοσ και πατηρ αυτου εισεπορευοντο προσ την αυτην παιδισκην οπωσ βεβηλωσωσιν το ονοµα 
του θεου αυτων8και τα ιµατια αυτων δεσµευοντεσ σχοινιοισ παραπετασµατα εποιουν εχοµενα του 
θυσιαστηριου και οινον εκ συκοφαντιων επινον εν τω οικω του θεου αυτων9εγω δε εξηρα τον αµορραιον εκ 
προσωπου αυτων ου ην καθωσ υψοσ κεδρου το υψοσ αυτου και ισχυροσ ην ωσ δρυσ και εξηρα τον καρπον 
αυτου επανωθεν και τασ ριζασ αυτου υποκατωθεν10και εγω ανηγαγον υµασ εκ γησ αιγυπτου και περιηγαγον 
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υµασ εν τη ερηµω τεσσαρακοντα ετη του κατακληρονοµησαι την γην των αµορραιων11και ελαβον εκ των 
υιων υµων εισ προφητασ και εκ των νεανισκων υµων εισ αγιασµον µη ουκ εστιν ταυτα υιοι ισραηλ λεγει 
κυριοσ12και εποτιζετε τουσ ηγιασµενουσ οινον και τοισ προφηταισ ενετελλεσθε λεγοντεσ ου µη 
προφητευσητε13δια τουτο ιδου εγω κυλιω υποκατω υµων ον τροπον κυλιεται η αµαξα η γεµουσα 
καλαµησ14και απολειται φυγη εκ δροµεωσ και ο κραταιοσ ου µη κρατηση τησ ισχυοσ αυτου και ο µαχητησ 
ου µη σωση την ψυχην αυτου15και ο τοξοτησ ου µη υποστη και ο οξυσ τοισ ποσιν αυτου ου µη διασωθη ουδε 
ο ιππευσ ου µη σωση την ψυχην αυτου16και ευρησει την καρδιαν αυτου εν δυναστειαισ ο γυµνοσ διωξεται εν 
εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ 

Chapter 3
1ακουσατε τον λογον τουτον ον ελαλησεν κυριοσ εφ′ υµασ οικοσ ισραηλ και κατα πασησ φυλησ ησ ανηγαγον 
εκ γησ αιγυπτου λεγων2πλην υµασ εγνων εκ πασων φυλων τησ γησ δια τουτο εκδικησω εφ′ υµασ πασασ τασ 
αµαρτιασ υµων3ει πορευσονται δυο επι το αυτο καθολου εαν µη γνωρισωσιν εαυτουσ4ει ερευξεται λεων εκ 
του δρυµου αυτου θηραν ουκ εχων ει δωσει σκυµνοσ φωνην αυτου εκ τησ µανδρασ αυτου καθολου εαν µη 
αρπαση τι5ει πεσειται ορνεον επι την γην ανευ ιξευτου ει σχασθησεται παγισ επι τησ γησ ανευ του συλλαβειν 
τι6ει φωνησει σαλπιγξ εν πολει και λαοσ ου πτοηθησεται ει εσται κακια εν πολει ην κυριοσ ουκ εποιησεν7διοτι 
ου µη ποιηση κυριοσ ο θεοσ πραγµα εαν µη αποκαλυψη παιδειαν αυτου προσ τουσ δουλουσ αυτου τουσ 
προφητασ8λεων ερευξεται και τισ ου φοβηθησεται κυριοσ ο θεοσ ελαλησεν και τισ ου 
προφητευσει9απαγγειλατε χωραισ εν ασσυριοισ και επι τασ χωρασ τησ αιγυπτου και ειπατε συναχθητε επι το 
οροσ σαµαρειασ και ιδετε θαυµαστα πολλα εν µεσω αυτησ και την καταδυναστειαν την εν αυτη10και ουκ 
εγνω α εσται εναντιον αυτησ λεγει κυριοσ οι θησαυριζοντεσ αδικιαν και ταλαιπωριαν εν ταισ χωραισ 
αυτων11δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ τυροσ κυκλοθεν η γη σου ερηµωθησεται και καταξει εκ σου ισχυν 
σου και διαρπαγησονται αι χωραι σου12ταδε λεγει κυριοσ ον τροπον οταν εκσπαση ο ποιµην εκ στοµατοσ του 
λεοντοσ δυο σκελη η λοβον ωτιου ουτωσ εκσπασθησονται οι υιοι ισραηλ οι κατοικουντεσ εν σαµαρεια 
κατεναντι φυλησ και εν δαµασκω ιερεισ13ακουσατε και επιµαρτυρασθε τω οικω ιακωβ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο 
παντοκρατωρ14διοτι εν τη ηµερα οταν εκδικω ασεβειασ του ισραηλ επ′ αυτον και εκδικησω επι τα 
θυσιαστηρια βαιθηλ και κατασκαφησεται τα κερατα του θυσιαστηριου και πεσουνται επι την γην15συγχεω 
και παταξω τον οικον τον περιπτερον επι τον οικον τον θερινον και απολουνται οικοι ελεφαντινοι και 
προστεθησονται οικοι ετεροι πολλοι λεγει κυριοσ 

Chapter 4
1ακουσατε τον λογον τουτον δαµαλεισ τησ βασανιτιδοσ αι εν τω ορει τησ σαµαρειασ αι καταδυναστευουσαι 
πτωχουσ και καταπατουσαι πενητασ αι λεγουσαι τοισ κυριοισ αυτων επιδοτε ηµιν οπωσ πιωµεν2οµνυει 
κυριοσ κατα των αγιων αυτου διοτι ιδου ηµεραι ερχονται εφ′ υµασ και ληµψονται υµασ εν οπλοισ και τουσ 
µεθ′ υµων εισ λεβητασ υποκαιοµενουσ εµβαλουσιν εµπυροι λοιµοι3και εξενεχθησεσθε γυµναι κατεναντι 
αλληλων και απορριφησεσθε εισ το οροσ το ρεµµαν λεγει κυριοσ ο θεοσ4εισηλθατε εισ βαιθηλ και ηνοµησατε 
και εισ γαλγαλα επληθυνατε του ασεβησαι και ηνεγκατε εισ το πρωι θυσιασ υµων εισ την τριηµεριαν τα 
επιδεκατα υµων5και ανεγνωσαν εξω νοµον και επεκαλεσαντο οµολογιασ απαγγειλατε οτι ταυτα ηγαπησαν οι 
υιοι ισραηλ λεγει κυριοσ ο θεοσ6και εγω δωσω υµιν γοµφιασµον οδοντων εν πασαισ ταισ πολεσιν υµων και 
ενδειαν αρτων εν πασι τοισ τοποισ υµων και ουκ επεστρεψατε προσ µε λεγει κυριοσ7και εγω ανεσχον εξ υµων 
τον υετον προ τριων µηνων του τρυγητου και βρεξω επι πολιν µιαν επι δε πολιν µιαν ου βρεξω µερισ µια 
βραχησεται και µερισ εφ′ ην ου βρεξω επ′ αυτην ξηρανθησεται8και συναθροισθησονται δυο και τρεισ πολεισ 
εισ πολιν µιαν του πιειν υδωρ και ου µη εµπλησθωσιν και ουκ επεστρεψατε προσ µε λεγει κυριοσ9επαταξα 
υµασ εν πυρωσει και εν ικτερω επληθυνατε κηπουσ υµων αµπελωνασ υµων και συκωνασ υµων και ελαιωνασ 
υµων κατεφαγεν η καµπη και ουδ′ ωσ επεστρεψατε προσ µε λεγει κυριοσ10εξαπεστειλα εισ υµασ θανατον εν 
οδω αιγυπτου και απεκτεινα εν ροµφαια τουσ νεανισκουσ υµων µετα αιχµαλωσιασ ιππων σου και ανηγαγον 
εν πυρι τασ παρεµβολασ υµων εν τη οργη µου και ουδ′ ωσ επεστρεψατε προσ µε λεγει κυριοσ11κατεστρεψα 
υµασ καθωσ κατεστρεψεν ο θεοσ σοδοµα και γοµορρα και εγενεσθε ωσ δαλοσ εξεσπασµενοσ εκ πυροσ και 
ουδ′ ωσ επεστρεψατε προσ µε λεγει κυριοσ12δια τουτο ουτωσ ποιησω σοι ισραηλ πλην οτι ουτωσ ποιησω σοι 
ετοιµαζου του επικαλεισθαι τον θεον σου ισραηλ13διοτι ιδου εγω στερεων βροντην και κτιζων πνευµα και 
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απαγγελλων εισ ανθρωπουσ τον χριστον αυτου ποιων ορθρον και οµιχλην και επιβαινων επι τα υψη τησ γησ 
κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω 

Chapter 5
1ακουσατε τον λογον κυριου τουτον ον εγω λαµβανω εφ′ υµασ θρηνον οικοσ ισραηλ2επεσεν ουκετι µη προσθη 
του αναστηναι παρθενοσ του ισραηλ εσφαλεν επι τησ γησ αυτησ ουκ εστιν ο αναστησων αυτην3διοτι ταδε 
λεγει κυριοσ κυριοσ η πολισ εξ ησ εξεπορευοντο χιλιοι υπολειφθησονται εκατον και εξ ησ εξεπορευοντο 
εκατον υπολειφθησονται δεκα τω οικω ισραηλ4διοτι ταδε λεγει κυριοσ προσ τον οικον ισραηλ εκζητησατε µε 
και ζησεσθε5και µη εκζητειτε βαιθηλ και εισ γαλγαλα µη εισπορευεσθε και επι το φρεαρ του ορκου µη 
διαβαινετε οτι γαλγαλα αιχµαλωτευοµενη αιχµαλωτευθησεται και βαιθηλ εσται ωσ ουχ 
υπαρχουσα6εκζητησατε τον κυριον και ζησατε οπωσ µη αναλαµψη ωσ πυρ ο οικοσ ιωσηφ και καταφαγεται 
αυτον και ουκ εσται ο σβεσων τω οικω ισραηλ7κυριοσ ο ποιων εισ υψοσ κριµα και δικαιοσυνην εισ γην 
εθηκεν8ποιων παντα και µετασκευαζων και εκτρεπων εισ το πρωι σκιαν θανατου και ηµεραν εισ νυκτα 
συσκοταζων ο προσκαλουµενοσ το υδωρ τησ θαλασσησ και εκχεων αυτο επι προσωπου τησ γησ κυριοσ ο 
θεοσ ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω9ο διαιρων συντριµµον επ′ ισχυν και ταλαιπωριαν επι οχυρωµα 
επαγων10εµισησαν εν πυλαισ ελεγχοντα και λογον οσιον εβδελυξαντο11δια τουτο ανθ′ ων κατεκονδυλιζετε 
πτωχουσ και δωρα εκλεκτα εδεξασθε παρ′ αυτων οικουσ ξυστουσ ωκοδοµησατε και ου µη κατοικησητε εν 
αυτοισ αµπελωνασ επιθυµητουσ εφυτευσατε και ου µη πιητε τον οινον εξ αυτων12οτι εγνων πολλασ ασεβειασ 
υµων και ισχυραι αι αµαρτιαι υµων καταπατουντεσ δικαιον λαµβανοντεσ αλλαγµατα και πενητασ εν πυλαισ 
εκκλινοντεσ13δια τουτο ο συνιων εν τω καιρω εκεινω σιωπησεται οτι καιροσ πονηροσ εστιν14εκζητησατε το 
καλον και µη το πονηρον οπωσ ζησητε και εσται ουτωσ µεθ′ υµων κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ον τροπον 
ειπατε15µεµισηκαµεν τα πονηρα και ηγαπηκαµεν τα καλα και αποκαταστησατε εν πυλαισ κριµα οπωσ 
ελεηση κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ τουσ περιλοιπουσ του ιωσηφ16δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ο 
παντοκρατωρ εν πασαισ πλατειαισ κοπετοσ και εν πασαισ οδοισ ρηθησεται ουαι ουαι κληθησεται γεωργοσ 
εισ πενθοσ και κοπετον και εισ ειδοτασ θρηνον17και εν πασαισ οδοισ κοπετοσ διοτι διελευσοµαι δια µεσου 
σου ειπεν κυριοσ18ουαι οι επιθυµουντεσ την ηµεραν κυριου ινα τι αυτη υµιν η ηµερα του κυριου και αυτη 
εστιν σκοτοσ και ου φωσ19ον τροπον οταν φυγη ανθρωποσ εκ προσωπου του λεοντοσ και εµπεση αυτω η 
αρκοσ και εισπηδηση εισ τον οικον αυτου και απερεισηται τασ χειρασ αυτου επι τον τοιχον και δακη αυτον ο 
οφισ20ουχι σκοτοσ η ηµερα του κυριου και ου φωσ και γνοφοσ ουκ εχων φεγγοσ αυτη21µεµισηκα απωσµαι 
εορτασ υµων και ου µη οσφρανθω εν ταισ πανηγυρεσιν υµων22διοτι και εαν ενεγκητε µοι ολοκαυτωµατα και 
θυσιασ υµων ου προσδεξοµαι αυτα και σωτηριου επιφανειασ υµων ουκ επιβλεψοµαι23µεταστησον απ′ εµου 
ηχον ωδων σου και ψαλµον οργανων σου ουκ ακουσοµαι24και κυλισθησεται ωσ υδωρ κριµα και δικαιοσυνη 
ωσ χειµαρρουσ αβατοσ25µη σφαγια και θυσιασ προσηνεγκατε µοι εν τη ερηµω τεσσαρακοντα ετη οικοσ 
ισραηλ26και ανελαβετε την σκηνην του µολοχ και το αστρον του θεου υµων ραιφαν τουσ τυπουσ αυτων ουσ 
εποιησατε εαυτοισ27και µετοικιω υµασ επεκεινα δαµασκου λεγει κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω 

Chapter 6
1ουαι τοισ εξουθενουσιν σιων και τοισ πεποιθοσιν επι το οροσ σαµαρειασ απετρυγησαν αρχασ εθνων και 
εισηλθον αυτοι οικοσ του ισραηλ2διαβητε παντεσ και ιδετε και διελθατε εκειθεν εισ εµαθ ραββα και καταβητε 
εκειθεν εισ γεθ αλλοφυλων τασ κρατιστασ εκ πασων των βασιλειων τουτων ει πλεονα τα ορια αυτων εστιν των 
υµετερων οριων3οι ερχοµενοι εισ ηµεραν κακην οι εγγιζοντεσ και εφαπτοµενοι σαββατων ψευδων4οι 
καθευδοντεσ επι κλινων ελεφαντινων και κατασπαταλωντεσ επι ταισ στρωµναισ αυτων και εσθοντεσ εριφουσ 
εκ ποιµνιων και µοσχαρια εκ µεσου βουκολιων γαλαθηνα5οι επικροτουντεσ προσ την φωνην των οργανων ωσ 
εστωτα ελογισαντο και ουχ ωσ φευγοντα6οι πινοντεσ τον διυλισµενον οινον και τα πρωτα µυρα χριοµενοι και 
ουκ επασχον ουδεν επι τη συντριβη ιωσηφ7δια τουτο νυν αιχµαλωτοι εσονται απ′ αρχησ δυναστων και 
εξαρθησεται χρεµετισµοσ ιππων εξ εφραιµ8οτι ωµοσεν κυριοσ καθ′ εαυτου διοτι βδελυσσοµαι εγω πασαν την 
υβριν ιακωβ και τασ χωρασ αυτου µεµισηκα και εξαρω πολιν συν πασιν τοισ κατοικουσιν αυτην9και εσται 
εαν υπολειφθωσιν δεκα ανδρεσ εν οικια µια και αποθανουνται και υπολειφθησονται οι καταλοιποι10και 
ληµψονται οι οικειοι αυτων και παραβιωνται του εξενεγκαι τα οστα αυτων εκ του οικου και ερει τοισ 
προεστηκοσι τησ οικιασ ει ετι υπαρχει παρα σοι και ερει ουκετι και ερει σιγα ενεκα του µη ονοµασαι το 
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ονοµα κυριου11διοτι ιδου κυριοσ εντελλεται και παταξει τον οικον τον µεγαν θλασµασιν και τον οικον τον 
µικρον ραγµασιν12ει διωξονται εν πετραισ ιπποι ει παρασιωπησονται εν θηλειαισ οτι υµεισ εξεστρεψατε εισ 
θυµον κριµα και καρπον δικαιοσυνησ εισ πικριαν13οι ευφραινοµενοι επ′ ουδενι λογω οι λεγοντεσ ουκ εν τη 
ισχυι ηµων εσχοµεν κερατα14διοτι ιδου εγω επεγειρω εφ′ υµασ οικοσ του ισραηλ εθνοσ και εκθλιψουσιν υµασ 
του µη εισελθειν εισ εµαθ και εωσ του χειµαρρου των δυσµων 

Chapter 7
1ουτωσ εδειξεν µοι κυριοσ και ιδου επιγονη ακριδων ερχοµενη εωθινη και ιδου βρουχοσ εισ γωγ ο 
βασιλευσ2και εσται εαν συντελεση του καταφαγειν τον χορτον τησ γησ και ειπα κυριε κυριε ιλεωσ γενου τισ 
αναστησει τον ιακωβ οτι ολιγοστοσ εστιν3µετανοησον κυριε επι τουτω και τουτο ουκ εσται λεγει 
κυριοσ4ουτωσ εδειξεν µοι κυριοσ και ιδου εκαλεσεν την δικην εν πυρι κυριοσ και κατεφαγε την αβυσσον την 
πολλην και κατεφαγεν την µεριδα5και ειπα κυριε κυριε κοπασον δη τισ αναστησει τον ιακωβ οτι ολιγοστοσ 
εστιν6µετανοησον κυριε επι τουτω και τουτο ου µη γενηται λεγει κυριοσ7ουτωσ εδειξεν µοι κυριοσ και ιδου 
ανηρ εστηκωσ επι τειχουσ αδαµαντινου και εν τη χειρι αυτου αδαµασ8και ειπεν κυριοσ προσ µε τι συ ορασ 
αµωσ και ειπα αδαµαντα και ειπεν κυριοσ προσ µε ιδου εγω εντασσω αδαµαντα εν µεσω λαου µου ισραηλ 
ουκετι µη προσθω του παρελθειν αυτον9και αφανισθησονται βωµοι του γελωτοσ και αι τελεται του ισραηλ 
εξερηµωθησονται και αναστησοµαι επι τον οικον ιεροβοαµ εν ροµφαια10και εξαπεστειλεν αµασιασ ο ιερευσ 
βαιθηλ προσ ιεροβοαµ βασιλεα ισραηλ λεγων συστροφασ ποιειται κατα σου αµωσ εν µεσω οικου ισραηλ ου 
µη δυνηται η γη υπενεγκειν απαντασ τουσ λογουσ αυτου11διοτι ταδε λεγει αµωσ εν ροµφαια τελευτησει 
ιεροβοαµ ο δε ισραηλ αιχµαλωτοσ αχθησεται απο τησ γησ αυτου12και ειπεν αµασιασ προσ αµωσ ο ορων 
βαδιζε εκχωρησον εισ γην ιουδα και εκει καταβιου και εκει προφητευσεισ13εισ δε βαιθηλ ουκετι µη προσθησ 
του προφητευσαι οτι αγιασµα βασιλεωσ εστιν και οικοσ βασιλειασ εστιν14και απεκριθη αµωσ και ειπεν προσ 
αµασιαν ουκ ηµην προφητησ εγω ουδε υιοσ προφητου αλλ′ η αιπολοσ ηµην και κνιζων συκαµινα15και 
ανελαβεν µε κυριοσ εκ των προβατων και ειπεν κυριοσ προσ µε βαδιζε προφητευσον επι τον λαον µου 
ισραηλ16και νυν ακουε λογον κυριου συ λεγεισ µη προφητευε επι τον ισραηλ και ου µη οχλαγωγησησ επι τον 
οικον ιακωβ17δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ η γυνη σου εν τη πολει πορνευσει και οι υιοι σου και αι θυγατερεσ 
σου εν ροµφαια πεσουνται και η γη σου εν σχοινιω καταµετρηθησεται και συ εν γη ακαθαρτω τελευτησεισ ο 
δε ισραηλ αιχµαλωτοσ αχθησεται απο τησ γησ αυτου 

Chapter 8
1ουτωσ εδειξεν µοι κυριοσ και ιδου αγγοσ ιξευτου2και ειπεν τι συ βλεπεισ αµωσ και ειπα αγγοσ ιξευτου και 
ειπεν κυριοσ προσ µε ηκει το περασ επι τον λαον µου ισραηλ ουκετι µη προσθω του παρελθειν αυτον3και 
ολολυξει τα φατνωµατα του ναου εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ πολυσ ο πεπτωκωσ εν παντι τοπω επιρριψω 
σιωπην4ακουσατε δη ταυτα οι εκτριβοντεσ εισ το πρωι πενητα και καταδυναστευοντεσ πτωχουσ απο τησ 
γησ5οι λεγοντεσ ποτε διελευσεται ο µην και εµπολησοµεν και τα σαββατα και ανοιξοµεν θησαυρουσ του 
ποιησαι µικρον µετρον και του µεγαλυναι σταθµια και ποιησαι ζυγον αδικον6του κτασθαι εν αργυριω 
πτωχουσ και ταπεινον αντι υποδηµατων και απο παντοσ γενηµατοσ εµπορευσοµεθα7οµνυει κυριοσ καθ′ 
υπερηφανιασ ιακωβ ει επιλησθησεται εισ νεικοσ παντα τα εργα υµων8και επι τουτοισ ου ταραχθησεται η γη 
και πενθησει πασ ο κατοικων εν αυτη και αναβησεται ωσ ποταµοσ συντελεια και καταβησεται ωσ ποταµοσ 
αιγυπτου9και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ ο θεοσ και δυσεται ο ηλιοσ µεσηµβριασ και συσκοτασει 
επι τησ γησ εν ηµερα το φωσ10και µεταστρεψω τασ εορτασ υµων εισ πενθοσ και πασασ τασ ωδασ υµων εισ 
θρηνον και αναβιβω επι πασαν οσφυν σακκον και επι πασαν κεφαλην φαλακρωµα και θησοµαι αυτον ωσ 
πενθοσ αγαπητου και τουσ µετ′ αυτου ωσ ηµεραν οδυνησ11ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριοσ και εξαποστελω 
λιµον επι την γην ου λιµον αρτου ουδε διψαν υδατοσ αλλα λιµον του ακουσαι λογον κυριου12και 
σαλευθησονται υδατα εωσ θαλασσησ και απο βορρα εωσ ανατολων περιδραµουνται ζητουντεσ τον λογον 
κυριου και ου µη ευρωσιν13εν τη ηµερα εκεινη εκλειψουσιν αι παρθενοι αι καλαι και οι νεανισκοι εν 
διψει14οι οµνυοντεσ κατα του ιλασµου σαµαρειασ και οι λεγοντεσ ζη ο θεοσ σου δαν και ζη ο θεοσ σου 
βηρσαβεε και πεσουνται και ου µη αναστωσιν ετι 

Chapter 9
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1ειδον τον κυριον εφεστωτα επι του θυσιαστηριου και ειπεν παταξον επι το ιλαστηριον και σεισθησεται τα 
προπυλα και διακοψον εισ κεφαλασ παντων και τουσ καταλοιπουσ αυτων εν ροµφαια αποκτενω ου µη 
διαφυγη εξ αυτων φευγων και ου µη διασωθη εξ αυτων ανασωζοµενοσ2εαν κατορυγωσιν εισ αδου εκειθεν η 
χειρ µου ανασπασει αυτουσ και εαν αναβωσιν εισ τον ουρανον εκειθεν καταξω αυτουσ3εαν εγκρυβωσιν εισ 
την κορυφην του καρµηλου εκειθεν εξερευνησω και ληµψοµαι αυτουσ και εαν καταδυσωσιν εξ οφθαλµων 
µου εισ τα βαθη τησ θαλασσησ εκει εντελουµαι τω δρακοντι και δηξεται αυτουσ4και εαν πορευθωσιν εν 
αιχµαλωσια προ προσωπου των εχθρων αυτων εκει εντελουµαι τη ροµφαια και αποκτενει αυτουσ και στηριω 
τουσ οφθαλµουσ µου επ′ αυτουσ εισ κακα και ουκ εισ αγαθα5και κυριοσ κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ο 
εφαπτοµενοσ τησ γησ και σαλευων αυτην και πενθησουσιν παντεσ οι κατοικουντεσ αυτην και αναβησεται 
ωσ ποταµοσ συντελεια αυτησ και καταβησεται ωσ ποταµοσ αιγυπτου6ο οικοδοµων εισ τον ουρανον 
αναβασιν αυτου και την επαγγελιαν αυτου επι τησ γησ θεµελιων ο προσκαλουµενοσ το υδωρ τησ θαλασσησ 
και εκχεων αυτο επι προσωπον τησ γησ κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω7ουχ ωσ υιοι αιθιοπων 
υµεισ εστε εµοι υιοι ισραηλ λεγει κυριοσ ου τον ισραηλ ανηγαγον εκ γησ αιγυπτου και τουσ αλλοφυλουσ εκ 
καππαδοκιασ και τουσ συρουσ εκ βοθρου8ιδου οι οφθαλµοι κυριου του θεου επι την βασιλειαν των 
αµαρτωλων και εξαρω αυτην απο προσωπου τησ γησ πλην οτι ουκ εισ τελοσ εξαρω τον οικον ιακωβ λεγει 
κυριοσ9διοτι ιδου εγω εντελλοµαι και λικµιω εν πασι τοισ εθνεσιν τον οικον του ισραηλ ον τροπον λικµαται 
εν τω λικµω και ου µη πεση συντριµµα επι την γην10εν ροµφαια τελευτησουσι παντεσ αµαρτωλοι λαου µου οι 
λεγοντεσ ου µη εγγιση ουδ′ ου µη γενηται εφ′ ηµασ τα κακα11εν τη ηµερα εκεινη αναστησω την σκηνην δαυιδ 
την πεπτωκυιαν και ανοικοδοµησω τα πεπτωκοτα αυτησ και τα κατεσκαµµενα αυτησ αναστησω και 
ανοικοδοµησω αυτην καθωσ αι ηµεραι του αιωνοσ12οπωσ εκζητησωσιν οι καταλοιποι των ανθρωπων και 
παντα τα εθνη εφ′ ουσ επικεκληται το ονοµα µου επ′ αυτουσ λεγει κυριοσ ο θεοσ ο ποιων ταυτα13ιδου ηµεραι 
ερχονται λεγει κυριοσ και καταληµψεται ο αλοητοσ τον τρυγητον και περκασει η σταφυλη εν τω σπορω και 
αποσταλαξει τα ορη γλυκασµον και παντεσ οι βουνοι συµφυτοι εσονται14και επιστρεψω την αιχµαλωσιαν 
λαου µου ισραηλ και οικοδοµησουσιν πολεισ τασ ηφανισµενασ και κατοικησουσιν και καταφυτευσουσιν 
αµπελωνασ και πιονται τον οινον αυτων και φυτευσουσιν κηπουσ και φαγονται τον καρπον αυτων15και 
καταφυτευσω αυτουσ επι τησ γησ αυτων και ου µη εκσπασθωσιν ουκετι απο τησ γησ αυτων ησ εδωκα αυτοισ 
λεγει κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ . 
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Jonah

Chapter 1
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιωναν τον του αµαθι λεγων2αναστηθι και πορευθητι εισ νινευη την πολιν την 
µεγαλην και κηρυξον εν αυτη οτι ανεβη η κραυγη τησ κακιασ αυτησ προσ µε3και ανεστη ιωνασ του φυγειν 
εισ θαρσισ εκ προσωπου κυριου και κατεβη εισ ιοππην και ευρεν πλοιον βαδιζον εισ θαρσισ και εδωκεν το 
ναυλον αυτου και ενεβη εισ αυτο του πλευσαι µετ′ αυτων εισ θαρσισ εκ προσωπου κυριου4και κυριοσ 
εξηγειρεν πνευµα εισ την θαλασσαν και εγενετο κλυδων µεγασ εν τη θαλασση και το πλοιον εκινδυνευεν 
συντριβηναι5και εφοβηθησαν οι ναυτικοι και ανεβοων εκαστοσ προσ τον θεον αυτων και εκβολην 
εποιησαντο των σκευων των εν τω πλοιω εισ την θαλασσαν του κουφισθηναι απ′ αυτων ιωνασ δε κατεβη εισ 
την κοιλην του πλοιου και εκαθευδεν και ερρεγχεν6και προσηλθεν προσ αυτον ο πρωρευσ και ειπεν αυτω τι 
συ ρεγχεισ αναστα και επικαλου τον θεον σου οπωσ διασωση ο θεοσ ηµασ και µη απολωµεθα7και ειπεν 
εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου δευτε βαλωµεν κληρουσ και επιγνωµεν τινοσ ενεκεν η κακια αυτη εστιν εν 
ηµιν και εβαλον κληρουσ και επεσεν ο κληροσ επι ιωναν8και ειπον προσ αυτον απαγγειλον ηµιν τινοσ ενεκεν 
η κακια αυτη εστιν εν ηµιν τισ σου η εργασια εστιν και ποθεν ερχη και εκ ποιασ χωρασ και εκ ποιου λαου ει 
συ9και ειπεν προσ αυτουσ δουλοσ κυριου εγω ειµι και τον κυριον θεον του ουρανου εγω σεβοµαι οσ εποιησεν 
την θαλασσαν και την ξηραν10και εφοβηθησαν οι ανδρεσ φοβον µεγαν και ειπαν προσ αυτον τι τουτο 
εποιησασ διοτι εγνωσαν οι ανδρεσ οτι εκ προσωπου κυριου ην φευγων οτι απηγγειλεν αυτοισ11και ειπαν προσ 
αυτον τι σοι ποιησωµεν και κοπασει η θαλασσα αφ′ ηµων οτι η θαλασσα επορευετο και εξηγειρεν µαλλον 
κλυδωνα12και ειπεν ιωνασ προσ αυτουσ αρατε µε και εµβαλετε µε εισ την θαλασσαν και κοπασει η θαλασσα 
αφ′ υµων διοτι εγνωκα εγω οτι δι′ εµε ο κλυδων ο µεγασ ουτοσ εφ′ υµασ εστιν13και παρεβιαζοντο οι ανδρεσ του 
επιστρεψαι προσ την γην και ουκ ηδυναντο οτι η θαλασσα επορευετο και εξηγειρετο µαλλον επ′ αυτουσ14και 
ανεβοησαν προσ κυριον και ειπαν µηδαµωσ κυριε µη απολωµεθα ενεκεν τησ ψυχησ του ανθρωπου τουτου 
και µη δωσ εφ′ ηµασ αιµα δικαιον οτι συ κυριε ον τροπον εβουλου πεποιηκασ15και ελαβον τον ιωναν και 
εξεβαλον αυτον εισ την θαλασσαν και εστη η θαλασσα εκ του σαλου αυτησ16και εφοβηθησαν οι ανδρεσ 
φοβω µεγαλω τον κυριον και εθυσαν θυσιαν τω κυριω και ευξαντο ευχασ 

Chapter 2
1και προσεταξεν κυριοσ κητει µεγαλω καταπιειν τον ιωναν και ην ιωνασ εν τη κοιλια του κητουσ τρεισ 
ηµερασ και τρεισ νυκτασ2και προσηυξατο ιωνασ προσ κυριον τον θεον αυτου εκ τησ κοιλιασ του κητουσ3και 
ειπεν εβοησα εν θλιψει µου προσ κυριον τον θεον µου και εισηκουσεν µου εκ κοιλιασ αδου κραυγησ µου 
ηκουσασ φωνησ µου4απερριψασ µε εισ βαθη καρδιασ θαλασσησ και ποταµοι µε εκυκλωσαν παντεσ οι 
µετεωρισµοι σου και τα κυµατα σου επ′ εµε διηλθον5και εγω ειπα απωσµαι εξ οφθαλµων σου αρα προσθησω 
του επιβλεψαι προσ τον ναον τον αγιον σου6περιεχυθη υδωρ µοι εωσ ψυχησ αβυσσοσ εκυκλωσεν µε εσχατη 
εδυ η κεφαλη µου εισ σχισµασ ορεων7κατεβην εισ γην ησ οι µοχλοι αυτησ κατοχοι αιωνιοι και αναβητω 
φθορα ζωησ µου κυριε ο θεοσ µου8εν τω εκλειπειν απ′ εµου την ψυχην µου του κυριου εµνησθην και ελθοι 
προσ σε η προσευχη µου εισ ναον αγιον σου9φυλασσοµενοι µαταια και ψευδη ελεοσ αυτων εγκατελιπον10εγω 
δε µετα φωνησ αινεσεωσ και εξοµολογησεωσ θυσω σοι οσα ηυξαµην αποδωσω σοι σωτηριου τω κυριω11και 
προσεταγη τω κητει και εξεβαλεν τον ιωναν επι την ξηραν 

Chapter 3
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ ιωναν εκ δευτερου λεγων2αναστηθι και πορευθητι εισ νινευη την πολιν την 
µεγαλην και κηρυξον εν αυτη κατα το κηρυγµα το εµπροσθεν ο εγω ελαλησα προσ σε3και ανεστη ιωνασ και 
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επορευθη εισ νινευη καθωσ ελαλησεν κυριοσ η δε νινευη ην πολισ µεγαλη τω θεω ωσει πορειασ οδου ηµερων 
τριων4και ηρξατο ιωνασ του εισελθειν εισ την πολιν ωσει πορειαν ηµερασ µιασ και εκηρυξεν και ειπεν ετι 
τρεισ ηµεραι και νινευη καταστραφησεται5και ενεπιστευσαν οι ανδρεσ νινευη τω θεω και εκηρυξαν νηστειαν 
και ενεδυσαντο σακκουσ απο µεγαλου αυτων εωσ µικρου αυτων6και ηγγισεν ο λογοσ προσ τον βασιλεα τησ 
νινευη και εξανεστη απο του θρονου αυτου και περιειλατο την στολην αυτου αφ′ εαυτου και περιεβαλετο 
σακκον και εκαθισεν επι σποδου7και εκηρυχθη και ερρεθη εν τη νινευη παρα του βασιλεωσ και παρα των 
µεγιστανων αυτου λεγων οι ανθρωποι και τα κτηνη και οι βοεσ και τα προβατα µη γευσασθωσαν µηδεν µηδε 
νεµεσθωσαν µηδε υδωρ πιετωσαν8και περιεβαλοντο σακκουσ οι ανθρωποι και τα κτηνη και ανεβοησαν προσ 
τον θεον εκτενωσ και απεστρεψαν εκαστοσ απο τησ οδου αυτου τησ πονηρασ και απο τησ αδικιασ τησ εν 
χερσιν αυτων λεγοντεσ9τισ οιδεν ει µετανοησει ο θεοσ και αποστρεψει εξ οργησ θυµου αυτου και ου µη 
απολωµεθα10και ειδεν ο θεοσ τα εργα αυτων οτι απεστρεψαν απο των οδων αυτων των πονηρων και 
µετενοησεν ο θεοσ επι τη κακια η ελαλησεν του ποιησαι αυτοισ και ουκ εποιησεν 

Chapter 4
1και ελυπηθη ιωνασ λυπην µεγαλην και συνεχυθη2και προσευξατο προσ κυριον και ειπεν ω κυριε ουχ ουτοι 
οι λογοι µου ετι οντοσ µου εν τη γη µου δια τουτο προεφθασα του φυγειν εισ θαρσισ διοτι εγνων οτι συ 
ελεηµων και οικτιρµων µακροθυµοσ και πολυελεοσ και µετανοων επι ταισ κακιαισ3και νυν δεσποτα κυριε 
λαβε την ψυχην µου απ′ εµου οτι καλον το αποθανειν µε η ζην µε4και ειπεν κυριοσ προσ ιωναν ει σφοδρα 
λελυπησαι συ5και εξηλθεν ιωνασ εκ τησ πολεωσ και εκαθισεν απεναντι τησ πολεωσ και εποιησεν εαυτω εκει 
σκηνην και εκαθητο υποκατω αυτησ εν σκια εωσ ου απιδη τι εσται τη πολει6και προσεταξεν κυριοσ ο θεοσ 
κολοκυνθη και ανεβη υπερ κεφαλησ του ιωνα του ειναι σκιαν υπερανω τησ κεφαλησ αυτου του σκιαζειν 
αυτω απο των κακων αυτου και εχαρη ιωνασ επι τη κολοκυνθη χαραν µεγαλην7και προσεταξεν ο θεοσ 
σκωληκι εωθινη τη επαυριον και επαταξεν την κολοκυνθαν και απεξηρανθη8και εγενετο αµα τω ανατειλαι 
τον ηλιον και προσεταξεν ο θεοσ πνευµατι καυσωνοσ συγκαιοντι και επαταξεν ο ηλιοσ επι την κεφαλην ιωνα 
και ωλιγοψυχησεν και απελεγετο την ψυχην αυτου και ειπεν καλον µοι αποθανειν µε η ζην9και ειπεν ο θεοσ 
προσ ιωναν ει σφοδρα λελυπησαι συ επι τη κολοκυνθη και ειπεν σφοδρα λελυπηµαι εγω εωσ θανατου10και 
ειπεν κυριοσ συ εφεισω υπερ τησ κολοκυνθησ υπερ ησ ουκ εκακοπαθησασ επ′ αυτην και ουκ εξεθρεψασ 
αυτην η εγενηθη υπο νυκτα και υπο νυκτα απωλετο11εγω δε ου φεισοµαι υπερ νινευη τησ πολεωσ τησ µεγαλησ 
εν η κατοικουσιν πλειουσ η δωδεκα µυριαδεσ ανθρωπων οιτινεσ ουκ εγνωσαν δεξιαν αυτων η αριστεραν 
αυτων και κτηνη πολλα . 
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Obadiah
Chapter 1
1ορασισ αβδιου ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ τη ιδουµαια ακοην ηκουσα παρα κυριου και περιοχην εισ τα εθνη 
εξαπεστειλεν αναστητε και εξαναστωµεν επ′ αυτην εισ πολεµον2ιδου ολιγοστον δεδωκα σε εν τοισ εθνεσιν 
ητιµωµενοσ συ ει σφοδρα3υπερηφανια τησ καρδιασ σου επηρεν σε κατασκηνουντα εν ταισ οπαισ των πετρων 
υψων κατοικιαν αυτου λεγων εν καρδια αυτου τισ µε καταξει επι την γην4εαν µετεωρισθησ ωσ αετοσ και εαν 
ανα µεσον των αστρων θησ νοσσιαν σου εκειθεν καταξω σε λεγει κυριοσ5ει κλεπται εισηλθον προσ σε η 
λησται νυκτοσ που αν απερριφησ ουκ αν εκλεψαν τα ικανα εαυτοισ και ει τρυγηται εισηλθον προσ σε ουκ αν 
υπελιποντο επιφυλλιδα6πωσ εξηρευνηθη ησαυ και κατεληµφθη αυτου τα κεκρυµµενα7εωσ των οριων σου 
εξαπεστειλαν σε παντεσ οι ανδρεσ τησ διαθηκησ σου αντεστησαν σοι ηδυνασθησαν προσ σε ανδρεσ 
ειρηνικοι σου εθηκαν ενεδρα υποκατω σου ουκ εστιν συνεσισ αυτοισ8εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ απολω 
σοφουσ εκ τησ ιδουµαιασ και συνεσιν εξ ορουσ ησαυ9και πτοηθησονται οι µαχηται σου οι εκ θαιµαν οπωσ 
εξαρθη ανθρωποσ εξ ορουσ ησαυ10δια την σφαγην και την ασεβειαν την εισ τον αδελφον σου ιακωβ και 
καλυψει σε αισχυνη και εξαρθηση εισ τον αιωνα11αφ′ ησ ηµερασ αντεστησ εξ εναντιασ εν ηµερα 
αιχµαλωτευοντων αλλογενων δυναµιν αυτου και αλλοτριοι εισηλθον εισ πυλασ αυτου και επι ιερουσαληµ 
εβαλον κληρουσ και συ ησ ωσ εισ εξ αυτων12και µη επιδησ ηµεραν αδελφου σου εν ηµερα αλλοτριων και µη 
επιχαρησ επι τουσ υιουσ ιουδα εν ηµερα απωλειασ αυτων και µη µεγαλορρηµονησησ εν ηµερα 
θλιψεωσ13µηδε εισελθησ εισ πυλασ λαων εν ηµερα πονων αυτων µηδε επιδησ και συ την συναγωγην αυτων εν 
ηµερα ολεθρου αυτων µηδε συνεπιθη επι την δυναµιν αυτων εν ηµερα απωλειασ αυτων14µηδε επιστησ επι τασ 
διεκβολασ αυτων του εξολεθρευσαι τουσ ανασωζοµενουσ αυτων µηδε συγκλεισησ τουσ φευγοντασ εξ αυτων 
εν ηµερα θλιψεωσ15διοτι εγγυσ ηµερα κυριου επι παντα τα εθνη ον τροπον εποιησασ ουτωσ εσται σοι το 
ανταποδοµα σου ανταποδοθησεται εισ κεφαλην σου16διοτι ον τροπον επιεσ επι το οροσ το αγιον µου πιονται 
παντα τα εθνη οινον πιονται και καταβησονται και εσονται καθωσ ουχ υπαρχοντεσ17εν δε τω ορει σιων εσται 
η σωτηρια και εσται αγιον και κατακληρονοµησουσιν ο οικοσ ιακωβ τουσ κατακληρονοµησαντασ 
αυτουσ18και εσται ο οικοσ ιακωβ πυρ ο δε οικοσ ιωσηφ φλοξ ο δε οικοσ ησαυ εισ καλαµην και 
εκκαυθησονται εισ αυτουσ και καταφαγονται αυτουσ και ουκ εσται πυροφοροσ εν τω οικω ησαυ διοτι κυριοσ 
ελαλησεν19και κατακληρονοµησουσιν οι εν ναγεβ το οροσ το ησαυ και οι εν τη σεφηλα τουσ αλλοφυλουσ και 
κατακληρονοµησουσιν το οροσ εφραιµ και το πεδιον σαµαρειασ και βενιαµιν και την γαλααδιτιν20και τησ 
µετοικεσιασ η αρχη αυτη τοισ υιοισ ισραηλ γη των χαναναιων εωσ σαρεπτων και η µετοικεσια ιερουσαληµ 
εωσ εφραθα και κληρονοµησουσιν τασ πολεισ του ναγεβ21και αναβησονται ανδρεσ σεσωσµενοι εξ ορουσ 
σιων του εκδικησαι το οροσ ησαυ και εσται τω κυριω η βασιλεια . 
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of  

http://spindleworks.com/septuagint/Obadiah.htm [23/08/2004 04:56:19 p.m.]

http://www.biola.edu/unbound/index.cfm
http://www.biola.edu/unbound/search.cfm
http://www.biola.edu/unbound/features.cfm
http://www.biola.edu/unbound/resources.cfm
mailto:HSikkema@iName.com
http://www.spindleworks.com/


Micah - Septuagint

 

Micah

Chapter 1
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου βασιλεων 
ιουδα υπερ ων ειδεν περι σαµαρειασ και περι ιερουσαληµ2ακουσατε λαοι λογουσ και προσεχετω η γη και 
παντεσ οι εν αυτη και εσται κυριοσ εν υµιν εισ µαρτυριον κυριοσ εξ οικου αγιου αυτου3διοτι ιδου κυριοσ 
εκπορευεται εκ του τοπου αυτου και καταβησεται και επιβησεται επι τα υψη τησ γησ4και σαλευθησεται τα 
ορη υποκατωθεν αυτου και αι κοιλαδεσ τακησονται ωσ κηροσ απο προσωπου πυροσ και ωσ υδωρ 
καταφεροµενον εν καταβασει5δια ασεβειαν ιακωβ παντα ταυτα και δια αµαρτιαν οικου ισραηλ τισ η ασεβεια 
του ιακωβ ου σαµαρεια και τισ η αµαρτια οικου ιουδα ουχι ιερουσαληµ6και θησοµαι σαµαρειαν εισ 
οπωροφυλακιον αγρου και εισ φυτειαν αµπελωνοσ και κατασπασω εισ χαοσ τουσ λιθουσ αυτησ και τα 
θεµελια αυτησ αποκαλυψω7και παντα τα γλυπτα αυτησ κατακοψουσιν και παντα τα µισθωµατα αυτησ 
εµπρησουσιν εν πυρι και παντα τα ειδωλα αυτησ θησοµαι εισ αφανισµον διοτι εκ µισθωµατων πορνειασ 
συνηγαγεν και εκ µισθωµατων πορνειασ συνεστρεψεν8ενεκεν τουτου κοψεται και θρηνησει πορευσεται 
ανυποδετοσ και γυµνη ποιησεται κοπετον ωσ δρακοντων και πενθοσ ωσ θυγατερων σειρηνων9οτι 
κατεκρατησεν η πληγη αυτησ διοτι ηλθεν εωσ ιουδα και ηψατο εωσ πυλησ λαου µου εωσ ιερουσαληµ10οι εν 
γεθ µη µεγαλυνεσθε οι εν ακιµ µη ανοικοδοµειτε εξ οικου κατα γελωτα γην καταπασασθε κατα γελωτα 
υµων11κατοικουσα καλωσ τασ πολεισ αυτησ ουκ εξηλθεν κατοικουσα σεννααν κοψασθαι οικον εχοµενον 
αυτησ ληµψεται εξ υµων πληγην οδυνησ12τισ ηρξατο εισ αγαθα κατοικουση οδυνασ οτι κατεβη κακα παρα 
κυριου επι πυλασ ιερουσαληµ13ψοφοσ αρµατων και ιππευοντων κατοικουσα λαχισ αρχηγοσ αµαρτιασ αυτη 
εστιν τη θυγατρι σιων οτι εν σοι ευρεθησαν ασεβειαι του ισραηλ14δια τουτο δωσεισ εξαποστελλοµενουσ εωσ 
κληρονοµιασ γεθ οικουσ µαταιουσ εισ κενα εγενετο τοισ βασιλευσιν του ισραηλ15εωσ τουσ κληρονοµουσ 
αγαγω σοι κατοικουσα λαχισ κληρονοµια εωσ οδολλαµ ηξει η δοξα τησ θυγατροσ ισραηλ16ξυρησαι και 
κειραι επι τα τεκνα τα τρυφερα σου εµπλατυνον την χηρειαν σου ωσ αετοσ οτι ηχµαλωτευθησαν απο σου 

Chapter 2
1εγενοντο λογιζοµενοι κοπουσ και εργαζοµενοι κακα εν ταισ κοιταισ αυτων και αµα τη ηµερα συνετελουν 
αυτα διοτι ουκ ηραν προσ τον θεον τασ χειρασ αυτων2και επεθυµουν αγρουσ και διηρπαζον ορφανουσ και 
οικουσ κατεδυναστευον και διηρπαζον ανδρα και τον οικον αυτου ανδρα και την κληρονοµιαν αυτου3δια 
τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω λογιζοµαι επι την φυλην ταυτην κακα εξ ων ου µη αρητε τουσ τραχηλουσ 
υµων και ου µη πορευθητε ορθοι εξαιφνησ οτι καιροσ πονηροσ εστιν4εν τη ηµερα εκεινη ληµφθησεται εφ› 
υµασ παραβολη και θρηνηθησεται θρηνοσ εν µελει λεγων ταλαιπωρια εταλαιπωρησαµεν µερισ λαου µου 
κατεµετρηθη εν σχοινιω και ουκ ην ο κωλυσων αυτον του αποστρεψαι οι αγροι ηµων διεµερισθησαν5δια 
τουτο ουκ εσται σοι βαλλων σχοινιον εν κληρω εν εκκλησια κυριου6µη κλαιετε δακρυσιν µηδε δακρυετωσαν 
επι τουτοισ ου γαρ απωσεται ονειδη7ο λεγων οικοσ ιακωβ παρωργισεν πνευµα κυριου ει ταυτα τα 
επιτηδευµατα αυτου εστιν ουχ οι λογοι αυτου εισιν καλοι µετ› αυτου και ορθοι πεπορευνται8και εµπροσθεν ο 
λαοσ µου εισ εχθραν αντεστη κατεναντι τησ ειρηνησ αυτου την δοραν αυτου εξεδειραν του αφελεσθαι ελπιδα 
συντριµµον πολεµου9δια τουτο ηγουµενοι λαου µου απορριφησονται εκ των οικιων τρυφησ αυτων δια τα 
πονηρα επιτηδευµατα αυτων εξωσθησαν εγγισατε ορεσιν αιωνιοισ10αναστηθι και πορευου οτι ουκ εστιν σοι 
αυτη η αναπαυσισ ενεκεν ακαθαρσιασ διεφθαρητε φθορα11κατεδιωχθητε ουδενοσ διωκοντοσ πνευµα εστησεν 
ψευδοσ εσταλαξεν σοι εισ οινον και µεθυσµα και εσται εκ τησ σταγονοσ του λαου τουτου12συναγοµενοσ 
συναχθησεται ιακωβ συν πασιν εκδεχοµενοσ εκδεξοµαι τουσ καταλοιπουσ του ισραηλ επι το αυτο θησοµαι 
την αποστροφην αυτων ωσ προβατα εν θλιψει ωσ ποιµνιον εν µεσω κοιτησ αυτων εξαλουνται εξ 
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ανθρωπων13δια τησ διακοπησ προ προσωπου αυτων διεκοψαν και διηλθον πυλην και εξηλθον δι› αυτησ και 
εξηλθεν ο βασιλευσ αυτων προ προσωπου αυτων ο δε κυριοσ ηγησεται αυτων 

Chapter 3
1και ερει ακουσατε δη ταυτα αι αρχαι οικου ιακωβ και οι καταλοιποι οικου ισραηλ ουχ υµιν εστιν του γνωναι 
το κριµα2οι µισουντεσ τα καλα και ζητουντεσ τα πονηρα αρπαζοντεσ τα δερµατα αυτων απ› αυτων και τασ 
σαρκασ αυτων απο των οστεων αυτων3ον τροπον κατεφαγον τασ σαρκασ του λαου µου και τα δερµατα αυτων 
απο των οστεων αυτων εξεδειραν και τα οστεα αυτων συνεθλασαν και εµελισαν ωσ σαρκασ εισ λεβητα και 
ωσ κρεα εισ χυτραν4ουτωσ κεκραξονται προσ κυριον και ουκ εισακουσεται αυτων και αποστρεψει το 
προσωπον αυτου απ› αυτων εν τω καιρω εκεινω ανθ› ων επονηρευσαντο εν τοισ επιτηδευµασιν αυτων επ› 
αυτουσ5ταδε λεγει κυριοσ επι τουσ προφητασ τουσ πλανωντασ τον λαον µου τουσ δακνοντασ εν τοισ οδουσιν 
αυτων και κηρυσσοντασ επ› αυτον ειρηνην και ουκ εδοθη εισ το στοµα αυτων ηγειραν επ› αυτον πολεµον6δια 
τουτο νυξ υµιν εσται εξ ορασεωσ και σκοτια υµιν εσται εκ µαντειασ και δυσεται ο ηλιοσ επι τουσ προφητασ 
και συσκοτασει επ› αυτουσ η ηµερα7και καταισχυνθησονται οι ορωντεσ τα ενυπνια και καταγελασθησονται 
οι µαντεισ και καταλαλησουσιν κατ› αυτων παντεσ αυτοι διοτι ουκ εσται ο εισακουων αυτων8εαν µη εγω 
εµπλησω ισχυν εν πνευµατι κυριου και κριµατοσ και δυναστειασ του απαγγειλαι τω ιακωβ ασεβειασ αυτου 
και τω ισραηλ αµαρτιασ αυτου9ακουσατε δη ταυτα οι ηγουµενοι οικου ιακωβ και οι καταλοιποι οικου 
ισραηλ οι βδελυσσοµενοι κριµα και παντα τα ορθα διαστρεφοντεσ10οι οικοδοµουντεσ σιων εν αιµασιν και 
ιερουσαληµ εν αδικιαισ11οι ηγουµενοι αυτησ µετα δωρων εκρινον και οι ιερεισ αυτησ µετα µισθου 
απεκρινοντο και οι προφηται αυτησ µετα αργυριου εµαντευοντο και επι τον κυριον επανεπαυοντο λεγοντεσ 
ουχι κυριοσ εν ηµιν εστιν ου µη επελθη εφ› ηµασ κακα12δια τουτο δι› υµασ σιων ωσ αγροσ αροτριαθησεται 
και ιερουσαληµ ωσ οπωροφυλακιον εσται και το οροσ του οικου ωσ αλσοσ δρυµου 

Chapter 4
1και εσται επ› εσχατων των ηµερων εµφανεσ το οροσ του κυριου ετοιµον επι τασ κορυφασ των ορεων και 
µετεωρισθησεται υπερανω των βουνων και σπευσουσιν προσ αυτο λαοι2και πορευσονται εθνη πολλα και 
ερουσιν δευτε αναβωµεν εισ το οροσ κυριου και εισ τον οικον του θεου ιακωβ και δειξουσιν ηµιν την οδον 
αυτου και πορευσοµεθα εν ταισ τριβοισ αυτου οτι εκ σιων εξελευσεται νοµοσ και λογοσ κυριου εξ 
ιερουσαληµ3και κρινει ανα µεσον λαων πολλων και εξελεγξει εθνη ισχυρα εωσ εισ γην µακραν και 
κατακοψουσιν τασ ροµφαιασ αυτων εισ αροτρα και τα δορατα αυτων εισ δρεπανα και ουκετι µη ανταρη 
εθνοσ επ› εθνοσ ροµφαιαν και ουκετι µη µαθωσιν πολεµειν4και αναπαυσεται εκαστοσ υποκατω αµπελου 
αυτου και εκαστοσ υποκατω συκησ αυτου και ουκ εσται ο εκφοβων διοτι το στοµα κυριου παντοκρατοροσ 
ελαλησεν ταυτα5οτι παντεσ οι λαοι πορευσονται εκαστοσ την οδον αυτου ηµεισ δε πορευσοµεθα εν ονοµατι 
κυριου θεου ηµων εισ τον αιωνα και επεκεινα6εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριοσ συναξω την συντετριµµενην 
και την εξωσµενην εισδεξοµαι και ουσ απωσαµην7και θησοµαι την συντετριµµενην εισ υπολειµµα και την 
απωσµενην εισ εθνοσ ισχυρον και βασιλευσει κυριοσ επ› αυτουσ εν ορει σιων απο του νυν και εωσ εισ τον 
αιωνα8και συ πυργοσ ποιµνιου αυχµωδησ θυγατερ σιων επι σε ηξει και εισελευσεται η αρχη η πρωτη 
βασιλεια εκ βαβυλωνοσ τη θυγατρι ιερουσαληµ9και νυν ινα τι εγνωσ κακα µη βασιλευσ ουκ ην σοι η η βουλη 
σου απωλετο οτι κατεκρατησαν σου ωδινεσ ωσ τικτουσησ10ωδινε και ανδριζου και εγγιζε θυγατερ σιων ωσ 
τικτουσα διοτι νυν εξελευση εκ πολεωσ και κατασκηνωσεισ εν πεδιω και ηξεισ εωσ βαβυλωνοσ εκειθεν 
ρυσεται σε και εκειθεν λυτρωσεται σε κυριοσ ο θεοσ σου εκ χειροσ εχθρων σου11και νυν επισυνηχθη επι σε 
εθνη πολλα οι λεγοντεσ επιχαρουµεθα και εποψονται επι σιων οι οφθαλµοι ηµων12αυτοι δε ουκ εγνωσαν τον 
λογισµον κυριου και ου συνηκαν την βουλην αυτου οτι συνηγαγεν αυτουσ ωσ δραγµατα αλωνοσ13αναστηθι 
και αλοα αυτουσ θυγατερ σιων οτι τα κερατα σου θησοµαι σιδηρα και τασ οπλασ σου θησοµαι χαλκασ και 
κατατηξεισ εν αυτοισ εθνη και λεπτυνεισ λαουσ πολλουσ και αναθησεισ τω κυριω το πληθοσ αυτων και την 
ισχυν αυτων τω κυριω πασησ τησ γησ14νυν εµφραχθησεται θυγατηρ εφραιµ εν φραγµω συνοχην εταξεν εφ› 
ηµασ εν ραβδω παταξουσιν επι σιαγονα τασ φυλασ του ισραηλ 

Chapter 5
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1και συ βηθλεεµ οικοσ του εφραθα ολιγοστοσ ει του ειναι εν χιλιασιν ιουδα εκ σου µοι εξελευσεται του ειναι 
εισ αρχοντα εν τω ισραηλ και αι εξοδοι αυτου απ› αρχησ εξ ηµερων αιωνοσ2δια τουτο δωσει αυτουσ εωσ 
καιρου τικτουσησ τεξεται και οι επιλοιποι των αδελφων αυτων επιστρεψουσιν επι τουσ υιουσ ισραηλ3και 
στησεται και οψεται και ποιµανει το ποιµνιον αυτου εν ισχυι κυριου και εν τη δοξη του ονοµατοσ κυριου του 
θεου αυτων υπαρξουσιν διοτι νυν µεγαλυνθησεται εωσ ακρων τησ γησ4και εσται αυτη ειρηνη οταν ασσυριοσ 
επελθη επι την γην υµων και οταν επιβη επι την χωραν υµων και επεγερθησονται επ› αυτον επτα ποιµενεσ και 
οκτω δηγµατα ανθρωπων5και ποιµανουσιν τον ασσουρ εν ροµφαια και την γην του νεβρωδ εν τη ταφρω αυτησ 
και ρυσεται εκ του ασσουρ οταν επελθη επι την γην υµων και οταν επιβη επι τα ορια υµων6και εσται το 
υπολειµµα του ιακωβ εν τοισ εθνεσιν εν µεσω λαων πολλων ωσ δροσοσ παρα κυριου πιπτουσα και ωσ αρνεσ 
επι αγρωστιν οπωσ µη συναχθη µηδεισ µηδε υποστη εν υιοισ ανθρωπων7και εσται το υπολειµµα του ιακωβ εν 
τοισ εθνεσιν εν µεσω λαων πολλων ωσ λεων εν κτηνεσιν εν τω δρυµω και ωσ σκυµνοσ εν ποιµνιοισ προβατων 
ον τροπον οταν διελθη και διαστειλασ αρπαση και µη η ο εξαιρουµενοσ8υψωθησεται η χειρ σου επι τουσ 
θλιβοντασ σε και παντεσ οι εχθροι σου εξολεθρευθησονται9και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ 
εξολεθρευσω τουσ ιππουσ σου εκ µεσου σου και απολω τα αρµατα σου10και εξολεθρευσω τασ πολεισ τησ γησ 
σου και εξαρω παντα τα οχυρωµατα σου11και εξαρω τα φαρµακα σου εκ των χειρων σου και αποφθεγγοµενοι 
ουκ εσονται εν σοι12και εξολεθρευσω τα γλυπτα σου και τασ στηλασ σου εκ µεσου σου και ουκετι µη 
προσκυνησησ τοισ εργοισ των χειρων σου13και εκκοψω τα αλση σου εκ µεσου σου και αφανιω τασ πολεισ 
σου14και ποιησω εν οργη και εν θυµω εκδικησιν εν τοισ εθνεσιν ανθ› ων ουκ εισηκουσαν 

Chapter 6
1ακουσατε δη λογον κυριου κυριοσ ειπεν αναστηθι κριθητι προσ τα ορη και ακουσατωσαν οι βουνοι φωνην 
σου2ακουσατε βουνοι την κρισιν του κυριου και αι φαραγγεσ θεµελια τησ γησ οτι κρισισ τω κυριω προσ τον 
λαον αυτου και µετα του ισραηλ διελεγχθησεται3λαοσ µου τι εποιησα σοι η τι ελυπησα σε η τι παρηνωχλησα 
σοι αποκριθητι µοι4διοτι ανηγαγον σε εκ γησ αιγυπτου και εξ οικου δουλειασ ελυτρωσαµην σε και 
εξαπεστειλα προ προσωπου σου τον µωυσην και ααρων και µαριαµ5λαοσ µου µνησθητι δη τι εβουλευσατο 
κατα σου βαλακ βασιλευσ µωαβ και τι απεκριθη αυτω βαλααµ υιοσ του βεωρ απο των σχοινων εωσ του 
γαλγαλ οπωσ γνωσθη η δικαιοσυνη του κυριου6εν τινι καταλαβω τον κυριον αντιληµψοµαι θεου µου υψιστου 
ει καταληµψοµαι αυτον εν ολοκαυτωµασιν εν µοσχοισ ενιαυσιοισ7ει προσδεξεται κυριοσ εν χιλιασιν κριων η 
εν µυριασιν χειµαρρων πιονων ει δω πρωτοτοκα µου ασεβειασ καρπον κοιλιασ µου υπερ αµαρτιασ ψυχησ 
µου8ει ανηγγελη σοι ανθρωπε τι καλον η τι κυριοσ εκζητει παρα σου αλλ› η του ποιειν κριµα και αγαπαν 
ελεον και ετοιµον ειναι του πορευεσθαι µετα κυριου θεου σου9φωνη κυριου τη πολει επικληθησεται και σωσει 
φοβουµενουσ το ονοµα αυτου ακουε φυλη και τισ κοσµησει πολιν10µη πυρ και οικοσ ανοµου θησαυριζων 
θησαυρουσ ανοµουσ και µετα υβρεωσ αδικια11ει δικαιωθησεται εν ζυγω ανοµοσ και εν µαρσιππω σταθµια 
δολου12εξ ων τον πλουτον αυτων ασεβειασ επλησαν και οι κατοικουντεσ αυτην ελαλουν ψευδη και η γλωσσα 
αυτων υψωθη εν τω στοµατι αυτων13και εγω αρξοµαι του παταξαι σε αφανιω σε επι ταισ αµαρτιαισ σου14συ 
φαγεσαι και ου µη εµπλησθησ και σκοτασει εν σοι και εκνευσει και ου µη διασωθησ και οσοι εαν διασωθωσιν 
εισ ροµφαιαν παραδοθησονται15συ σπερεισ και ου µη αµησησ συ πιεσεισ ελαιαν και ου µη αλειψη ελαιον 
και οινον και ου µη πιητε και αφανισθησεται νοµιµα λαου µου16και εφυλαξασ τα δικαιωµατα ζαµβρι και 
παντα τα εργα οικου αχααβ και επορευθητε εν ταισ βουλαισ αυτων οπωσ παραδω σε εισ αφανισµον και τουσ 
κατοικουντασ αυτην εισ συρισµον και ονειδη λαων ληµψεσθε 

Chapter 7
1οιµµοι οτι εγενοµην ωσ συναγων καλαµην εν αµητω και ωσ επιφυλλιδα εν τρυγητω ουχ υπαρχοντοσ βοτρυοσ 
του φαγειν τα πρωτογονα οιµµοι ψυχη2οτι απολωλεν ευλαβησ απο τησ γησ και κατορθων εν ανθρωποισ ουχ 
υπαρχει παντεσ εισ αιµατα δικαζονται εκαστοσ τον πλησιον αυτου εκθλιβουσιν εκθλιβη3επι το κακον τασ 
χειρασ αυτων ετοιµαζουσιν ο αρχων αιτει και ο κριτησ ειρηνικουσ λογουσ ελαλησεν καταθυµιον ψυχησ 
αυτου εστιν και εξελουµαι4τα αγαθα αυτων ωσ σησ εκτρωγων και βαδιζων επι κανονοσ εν ηµερα σκοπιασ 
ουαι ουαι αι εκδικησεισ σου ηκασιν νυν εσονται κλαυθµοι αυτων5µη καταπιστευετε εν φιλοισ και µη ελπιζετε 
επι ηγουµενοισ απο τησ συγκοιτου σου φυλαξαι του αναθεσθαι τι αυτη6διοτι υιοσ ατιµαζει πατερα θυγατηρ 
επαναστησεται επι την µητερα αυτησ νυµφη επι την πενθεραν αυτησ εχθροι ανδροσ παντεσ οι ανδρεσ οι εν τω 
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οικω αυτου7εγω δε επι τον κυριον επιβλεψοµαι υποµενω επι τω θεω τω σωτηρι µου εισακουσεται µου ο θεοσ 
µου8µη επιχαιρε µοι η εχθρα µου οτι πεπτωκα και αναστησοµαι διοτι εαν καθισω εν τω σκοτει κυριοσ φωτιει 
µοι9οργην κυριου υποισω οτι ηµαρτον αυτω εωσ του δικαιωσαι αυτον την δικην µου και ποιησει το κριµα µου 
και εξαξει µε εισ το φωσ οψοµαι την δικαιοσυνην αυτου10και οψεται η εχθρα µου και περιβαλειται αισχυνην 
η λεγουσα προσ µε που κυριοσ ο θεοσ σου οι οφθαλµοι µου εποψονται αυτην νυν εσται εισ καταπατηµα ωσ 
πηλοσ εν ταισ οδοισ11ηµερασ αλοιφησ πλινθου εξαλειψισ σου η ηµερα εκεινη και αποτριψεται νοµιµα σου12η 
ηµερα εκεινη και αι πολεισ σου ηξουσιν εισ οµαλισµον και εισ διαµερισµον ασσυριων και αι πολεισ σου αι 
οχυραι εισ διαµερισµον απο τυρου εωσ του ποταµου συριασ ηµερα υδατοσ και θορυβου13και εσται η γη εισ 
αφανισµον συν τοισ κατοικουσιν αυτην εκ καρπων επιτηδευµατων αυτων14ποιµαινε λαον σου εν ραβδω σου 
προβατα κληρονοµιασ σου κατασκηνουντασ καθ› εαυτουσ δρυµον εν µεσω του καρµηλου νεµησονται την 
βασανιτιν και την γαλααδιτιν καθωσ αι ηµεραι του αιωνοσ15και κατα τασ ηµερασ εξοδιασ σου εξ αιγυπτου 
οψεσθε θαυµαστα16οψονται εθνη και καταισχυνθησονται εκ πασησ τησ ισχυοσ αυτων επιθησουσιν χειρασ 
επι το στοµα αυτων τα ωτα αυτων αποκωφωθησονται17λειξουσιν χουν ωσ οφεισ συροντεσ γην συγχυθησονται 
εν συγκλεισµω αυτων επι τω κυριω θεω ηµων εκστησονται και φοβηθησονται απο σου18τισ θεοσ ωσπερ συ 
εξαιρων αδικιασ και υπερβαινων ασεβειασ τοισ καταλοιποισ τησ κληρονοµιασ αυτου και ου συνεσχεν εισ 
µαρτυριον οργην αυτου οτι θελητησ ελεουσ εστιν19αυτοσ επιστρεψει και οικτιρησει ηµασ καταδυσει τασ 
αδικιασ ηµων και απορριφησονται εισ τα βαθη τησ θαλασσησ πασασ τασ αµαρτιασ ηµων20δωσεισ αληθειαν 
τω ιακωβ ελεον τω αβρααµ καθοτι ωµοσασ τοισ πατρασιν ηµων κατα τασ ηµερασ τασ εµπροσθεν . 
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Chapter 1
1ληµµα νινευη βιβλιον ορασεωσ ναουµ του ελκεσαιου2θεοσ ζηλωτησ και εκδικων κυριοσ εκδικων κυριοσ 
µετα θυµου εκδικων κυριοσ τουσ υπεναντιουσ αυτου και εξαιρων αυτοσ τουσ εχθρουσ αυτου3κυριοσ 
µακροθυµοσ και µεγαλη η ισχυσ αυτου και αθωων ουκ αθωωσει κυριοσ εν συντελεια και εν συσσεισµω η 
οδοσ αυτου και νεφελαι κονιορτοσ ποδων αυτου4απειλων θαλασση και ξηραινων αυτην και παντασ τουσ 
ποταµουσ εξερηµων ωλιγωθη η βασανιτισ και ο καρµηλοσ και τα εξανθουντα του λιβανου εξελιπεν5τα ορη 
εσεισθησαν απ′ αυτου και οι βουνοι εσαλευθησαν και ανεσταλη η γη απο προσωπου αυτου η συµπασα και 
παντεσ οι κατοικουντεσ εν αυτη6απο προσωπου οργησ αυτου τισ υποστησεται και τισ αντιστησεται εν οργη 
θυµου αυτου ο θυµοσ αυτου τηκει αρχασ και αι πετραι διεθρυβησαν απ′ αυτου7χρηστοσ κυριοσ τοισ 
υποµενουσιν αυτον εν ηµερα θλιψεωσ και γινωσκων τουσ ευλαβουµενουσ αυτον8και εν κατακλυσµω πορειασ 
συντελειαν ποιησεται τουσ επεγειροµενουσ και τουσ εχθρουσ αυτου διωξεται σκοτοσ9τι λογιζεσθε επι τον 
κυριον συντελειαν αυτοσ ποιησεται ουκ εκδικησει δισ επι το αυτο εν θλιψει10οτι εωσ θεµελιου αυτων 
χερσωθησεται και ωσ σµιλαξ περιπλεκοµενη βρωθησεται και ωσ καλαµη ξηρασιασ µεστη11εκ σου 
εξελευσεται λογισµοσ κατα του κυριου πονηρα λογιζοµενοσ εναντια12ταδε λεγει κυριοσ καταρχων υδατων 
πολλων και ουτωσ διασταλησονται και η ακοη σου ουκ ενακουσθησεται ετι13και νυν συντριψω την ραβδον 
αυτου απο σου και τουσ δεσµουσ σου διαρρηξω14και εντελειται υπερ σου κυριοσ ου σπαρησεται εκ του 
ονοµατοσ σου ετι εξ οικου θεου σου εξολεθρευσω τα γλυπτα και χωνευτα θησοµαι ταφην σου οτι ταχεισ

Chapter 2
1ιδου επι τα ορη οι ποδεσ ευαγγελιζοµενου και απαγγελλοντοσ ειρηνην εορταζε ιουδα τασ εορτασ σου αποδοσ 
τασ ευχασ σου διοτι ου µη προσθησωσιν ετι του διελθειν δια σου εισ παλαιωσιν συντετελεσται 
εξηρται2ανεβη εµφυσων εισ προσωπον σου εξαιρουµενοσ εκ θλιψεωσ σκοπευσον οδον κρατησον οσφυοσ 
ανδρισαι τη ισχυι σφοδρα3διοτι απεστρεψεν κυριοσ την υβριν ιακωβ καθωσ υβριν του ισραηλ διοτι 
εκτινασσοντεσ εξετιναξαν αυτουσ και τα κληµατα αυτων διεφθειραν4οπλα δυναστειασ αυτων εξ ανθρωπων 
ανδρασ δυνατουσ εµπαιζοντασ εν πυρι αι ηνιαι των αρµατων αυτων εν ηµερα ετοιµασιασ αυτου και οι ιππεισ 
θορυβηθησονται5εν ταισ οδοισ και συγχυθησονται τα αρµατα και συµπλακησονται εν ταισ πλατειαισ η 
ορασισ αυτων ωσ λαµπαδεσ πυροσ και ωσ αστραπαι διατρεχουσαι6και µνησθησονται οι µεγιστανεσ αυτων 
και φευξονται ηµερασ και ασθενησουσιν εν τη πορεια αυτων και σπευσουσιν επι τα τειχη και ετοιµασουσιν 
τασ προφυλακασ αυτων7πυλαι των ποταµων διηνοιχθησαν και τα βασιλεια διεπεσεν8και η υποστασισ 
απεκαλυφθη και αυτη ανεβαινεν και αι δουλαι αυτησ ηγοντο καθωσ περιστεραι φθεγγοµεναι εν καρδιαισ 
αυτων9και νινευη ωσ κολυµβηθρα υδατοσ τα υδατα αυτησ και αυτοι φευγοντεσ ουκ εστησαν και ουκ ην ο 
επιβλεπων10διηρπαζον το αργυριον διηρπαζον το χρυσιον και ουκ ην περασ του κοσµου αυτησ βεβαρυνται 
υπερ παντα τα σκευη τα επιθυµητα αυτησ11εκτιναγµοσ και ανατιναγµοσ και εκβρασµοσ και καρδιασ 
θραυσµοσ και υπολυσισ γονατων και ωδινεσ επι πασαν οσφυν και το προσωπον παντων ωσ προσκαυµα 
χυτρασ12που εστιν το κατοικητηριον των λεοντων και η νοµη η ουσα τοισ σκυµνοισ ου επορευθη λεων του 
εισελθειν εκει σκυµνοσ λεοντοσ και ουκ ην ο εκφοβων13λεων ηρπασεν τα ικανα τοισ σκυµνοισ αυτου και 
απεπνιξεν τοισ λεουσιν αυτου και επλησεν θηρασ νοσσιαν αυτου και το κατοικητηριον αυτου αρπαγησ14ιδου 
εγω επι σε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και εκκαυσω εν καπνω πληθοσ σου και τουσ λεοντασ σου καταφαγεται 
ροµφαια και εξολεθρευσω εκ τησ γησ την θηραν σου και ου µη ακουσθη ουκετι τα εργα σου

Chapter 3

http://spindleworks.com/septuagint/Nahum.htm (1 of 2) [23/08/2004 04:56:21 p.m.]



Nahum - Septuagint

1ω πολισ αιµατων ολη ψευδησ αδικιασ πληρησ ου ψηλαφηθησεται θηρα2φωνη µαστιγων και φωνη σεισµου 
τροχων και ιππου διωκοντοσ και αρµατοσ αναβρασσοντοσ3και ιππεωσ αναβαινοντοσ και στιλβουσησ 
ροµφαιασ και εξαστραπτοντων οπλων και πληθουσ τραυµατιων και βαρειασ πτωσεωσ και ουκ ην περασ τοισ 
εθνεσιν αυτησ και ασθενησουσιν εν τοισ σωµασιν αυτων4απο πληθουσ πορνειασ πορνη καλη και επιχαρησ 
ηγουµενη φαρµακων η πωλουσα εθνη εν τη πορνεια αυτησ και φυλασ εν τοισ φαρµακοισ αυτησ5ιδου εγω επι 
σε λεγει κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ και αποκαλυψω τα οπισω σου επι το προσωπον σου και δειξω εθνεσιν 
την αισχυνην σου και βασιλειαισ την ατιµιαν σου6και επιρριψω επι σε βδελυγµον κατα τασ ακαθαρσιασ σου 
και θησοµαι σε εισ παραδειγµα7και εσται πασ ο ορων σε αποπηδησεται απο σου και ερει δειλαια νινευη τισ 
στεναξει αυτην ποθεν ζητησω παρακλησιν αυτη8ετοιµασαι µεριδα αρµοσαι χορδην ετοιµασαι µεριδα αµων η 
κατοικουσα εν ποταµοισ υδωρ κυκλω αυτησ ησ η αρχη θαλασσα και υδωρ τα τειχη αυτησ9και αιθιοπια η 
ισχυσ αυτησ και αιγυπτοσ και ουκ εστιν περασ τησ φυγησ και λιβυεσ εγενοντο βοηθοι αυτησ10και αυτη εισ 
µετοικεσιαν πορευσεται αιχµαλωτοσ και τα νηπια αυτησ εδαφιουσιν επ′ αρχασ πασων των οδων αυτησ και 
επι παντα τα ενδοξα αυτησ βαλουσιν κληρουσ και παντεσ οι µεγιστανεσ αυτησ δεθησονται χειροπεδαισ11και 
συ µεθυσθηση και εση υπερεωραµενη και συ ζητησεισ σεαυτη στασιν εξ εχθρων12παντα τα οχυρωµατα σου 
συκαι σκοπουσ εχουσαι εαν σαλευθωσιν και πεσουνται εισ στοµα εσθοντοσ13ιδου ο λαοσ σου ωσ γυναικεσ 
εν σοι τοισ εχθροισ σου ανοιγοµεναι ανοιχθησονται πυλαι τησ γησ σου και καταφαγεται πυρ τουσ µοχλουσ 
σου14υδωρ περιοχησ επισπασαι σεαυτη και κατακρατησον των οχυρωµατων σου εµβηθι εισ πηλον και 
συµπατηθητι εν αχυροισ κατακρατησον υπερ πλινθον15εκει καταφαγεται σε πυρ εξολεθρευσει σε ροµφαια 
καταφαγεται σε ωσ ακρισ και βαρυνθηση ωσ βρουχοσ16επληθυνασ τασ εµποριασ σου υπερ τα αστρα του 
ουρανου βρουχοσ ωρµησεν και εξεπετασθη17εξηλατο ωσ αττελεβοσ ο συµµικτοσ σου ωσ ακρισ επιβεβηκυια 
επι φραγµον εν ηµεραισ παγουσ ο ηλιοσ ανετειλεν και αφηλατο και ουκ εγνω τον τοπον αυτησ ουαι 
αυτοισ18ενυσταξαν οι ποιµενεσ σου βασιλευσ ασσυριοσ εκοιµισεν τουσ δυναστασ σου απηρεν ο λαοσ σου 
επι τα ορη και ουκ ην ο εκδεχοµενοσ19ουκ εστιν ιασισ τη συντριβη σου εφλεγµανεν η πληγη σου παντεσ οι 
ακουοντεσ την αγγελιαν σου κροτησουσιν χειρασ επι σε διοτι επι τινα ουκ επηλθεν η κακια σου δια παντοσ .
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Zephaniah

Chapter 1
1λογοσ κυριου οσ εγενηθη προσ σοφονιαν τον του χουσι υιον γοδολιου του αµαριου του εζεκιου εν ηµεραισ 
ιωσιου υιου αµων βασιλεωσ ιουδα2εκλειψει εκλιπετω παντα απο προσωπου τησ γησ λεγει κυριοσ3εκλιπετω 
ανθρωποσ και κτηνη εκλιπετω τα πετεινα του ουρανου και οι ιχθυεσ τησ θαλασσησ και εξαρω τουσ 
ανθρωπουσ απο προσωπου τησ γησ λεγει κυριοσ4και εκτενω την χειρα µου επι ιουδαν και επι παντασ τουσ 
κατοικουντασ ιερουσαληµ και εξαρω εκ του τοπου τουτου τα ονοµατα τησ βααλ και τα ονοµατα των 
ιερεων5και τουσ προσκυνουντασ επι τα δωµατα τη στρατια του ουρανου και τουσ οµνυοντασ κατα του 
κυριου και τουσ οµνυοντασ κατα του βασιλεωσ αυτων6και τουσ εκκλινοντασ απο του κυριου και τουσ µη 
ζητησαντασ τον κυριον και τουσ µη αντεχοµενουσ του κυριου7ευλαβεισθε απο προσωπου κυριου του θεου 
διοτι εγγυσ η ηµερα του κυριου οτι ητοιµακεν κυριοσ την θυσιαν αυτου ηγιακεν τουσ κλητουσ αυτου8και 
εσται εν ηµερα θυσιασ κυριου και εκδικησω επι τουσ αρχοντασ και επι τον οικον του βασιλεωσ και επι 
παντασ τουσ ενδεδυµενουσ ενδυµατα αλλοτρια9και εκδικησω επι παντασ εµφανωσ επι τα προπυλα εν εκεινη 
τη ηµερα τουσ πληρουντασ τον οικον κυριου του θεου αυτων ασεβειασ και δολου10και εσται εν εκεινη τη 
ηµερα λεγει κυριοσ φωνη κραυγησ απο πυλησ αποκεντουντων και ολολυγµοσ απο τησ δευτερασ και 
συντριµµοσ µεγασ απο των βουνων11θρηνησατε οι κατοικουντεσ την κατακεκοµµενην οτι ωµοιωθη πασ ο 
λαοσ χανααν εξωλεθρευθησαν παντεσ οι επηρµενοι αργυριω12και εσται εν εκεινη τη ηµερα εξερευνησω την 
ιερουσαληµ µετα λυχνου και εκδικησω επι τουσ ανδρασ τουσ καταφρονουντασ επι τα φυλαγµατα αυτων οι 
λεγοντεσ εν ταισ καρδιαισ αυτων ου µη αγαθοποιηση κυριοσ ουδ′ ου µη κακωση13και εσται η δυναµισ αυτων 
εισ διαρπαγην και οι οικοι αυτων εισ αφανισµον και οικοδοµησουσιν οικιασ και ου µη κατοικησουσιν εν 
αυταισ και καταφυτευσουσιν αµπελωνασ και ου µη πιωσιν τον οινον αυτων14οτι εγγυσ η ηµερα κυριου η 
µεγαλη εγγυσ και ταχεια σφοδρα φωνη ηµερασ κυριου πικρα και σκληρα τετακται δυνατη15ηµερα οργησ η 
ηµερα εκεινη ηµερα θλιψεωσ και αναγκησ ηµερα αωριασ και αφανισµου ηµερα σκοτουσ και γνοφου ηµερα 
νεφελησ και οµιχλησ16ηµερα σαλπιγγοσ και κραυγησ επι τασ πολεισ τασ οχυρασ και επι τασ γωνιασ τασ 
υψηλασ17και εκθλιψω τουσ ανθρωπουσ και πορευσονται ωσ τυφλοι οτι τω κυριω εξηµαρτον και εκχεει το 
αιµα αυτων ωσ χουν και τασ σαρκασ αυτων ωσ βολβιτα18και το αργυριον αυτων και το χρυσιον αυτων ου µη 
δυνηται εξελεσθαι αυτουσ εν ηµερα οργησ κυριου και εν πυρι ζηλουσ αυτου καταναλωθησεται πασα η γη 
διοτι συντελειαν και σπουδην ποιησει επι παντασ τουσ κατοικουντασ την γην

Chapter 2 
1συναχθητε και συνδεθητε το εθνοσ το απαιδευτον2προ του γενεσθαι υµασ ωσ ανθοσ παραπορευοµενον προ 
του επελθειν εφ′ υµασ οργην κυριου προ του επελθειν εφ′ υµασ ηµεραν θυµου κυριου3ζητησατε τον κυριον 
παντεσ ταπεινοι γησ κριµα εργαζεσθε και δικαιοσυνην ζητησατε και αποκρινεσθε αυτα οπωσ σκεπασθητε εν 
ηµερα οργησ κυριου4διοτι γαζα διηρπασµενη εσται και ασκαλων εσται εισ αφανισµον και αζωτοσ 
µεσηµβριασ εκριφησεται και ακκαρων εκριζωθησεται5ουαι οι κατοικουντεσ το σχοινισµα τησ θαλασσησ 
παροικοι κρητων λογοσ κυριου εφ′ υµασ χανααν γη αλλοφυλων και απολω υµασ εκ κατοικιασ6και εσται 
κρητη νοµη ποιµνιων και µανδρα προβατων7και εσται το σχοινισµα τησ θαλασσησ τοισ καταλοιποισ οικου 
ιουδα επ′ αυτουσ νεµησονται εν τοισ οικοισ ασκαλωνοσ δειλησ καταλυσουσιν απο προσωπου υιων ιουδα οτι 
επεσκεπται αυτουσ κυριοσ ο θεοσ αυτων και απεστρεψε την αιχµαλωσιαν αυτων8ηκουσα ονειδισµουσ µωαβ 
και κονδυλισµουσ υιων αµµων εν οισ ωνειδιζον τον λαον µου και εµεγαλυνοντο επι τα ορια µου9δια τουτο ζω 
εγω λεγει κυριοσ των δυναµεων ο θεοσ ισραηλ διοτι µωαβ ωσ σοδοµα εσται και οι υιοι αµµων ωσ γοµορρα και 
δαµασκοσ εκλελειµµενη ωσ θιµωνια αλωνοσ και ηφανισµενη εισ τον αιωνα και οι καταλοιποι λαου µου 
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διαρπωνται αυτουσ και οι καταλοιποι εθνουσ µου κληρονοµησουσιν αυτουσ10αυτη αυτοισ αντι τησ υβρεωσ 
αυτων διοτι ωνειδισαν και εµεγαλυνθησαν επι τον κυριον τον παντοκρατορα11επιφανησεται κυριοσ επ′ 
αυτουσ και εξολεθρευσει παντασ τουσ θεουσ των εθνων τησ γησ και προσκυνησουσιν αυτω εκαστοσ εκ του 
τοπου αυτου πασαι αι νησοι των εθνων12και υµεισ αιθιοπεσ τραυµατιαι ροµφαιασ µου εστε13και εκτενει την 
χειρα αυτου επι βορραν και απολει τον ασσυριον και θησει την νινευη εισ αφανισµον ανυδρον ωσ 
ερηµον14και νεµησονται εν µεσω αυτησ ποιµνια και παντα τα θηρια τησ γησ και χαµαιλεοντεσ και εχινοι εν 
τοισ φατνωµασιν αυτησ κοιτασθησονται και θηρια φωνησει εν τοισ διορυγµασιν αυτησ κορακεσ εν τοισ 
πυλωσιν αυτησ διοτι κεδροσ το αναστηµα αυτησ15αυτη η πολισ η φαυλιστρια η κατοικουσα επ′ ελπιδι η 
λεγουσα εν καρδια αυτησ εγω ειµι και ουκ εστιν µετ′ εµε ετι πωσ εγενηθη εισ αφανισµον νοµη θηριων πασ ο 
διαπορευοµενοσ δι′ αυτησ συριει και κινησει τασ χειρασ αυτου 

Chapter 3
1ω η επιφανησ και απολελυτρωµενη η πολισ η περιστερα2ουκ εισηκουσεν φωνησ ουκ εδεξατο παιδειαν επι τω 
κυριω ουκ επεποιθει και προσ τον θεον αυτησ ουκ ηγγισεν3οι αρχοντεσ αυτησ εν αυτη ωσ λεοντεσ ωρυοµενοι 
οι κριται αυτησ ωσ λυκοι τησ αραβιασ ουχ υπελιποντο εισ το πρωι4οι προφηται αυτησ πνευµατοφοροι ανδρεσ 
καταφρονηται οι ιερεισ αυτησ βεβηλουσιν τα αγια και ασεβουσιν νοµον5ο δε κυριοσ δικαιοσ εν µεσω αυτησ 
και ου µη ποιηση αδικον πρωι πρωι δωσει κριµα αυτου εισ φωσ και ουκ απεκρυβη και ουκ εγνω αδικιαν εν 
απαιτησει και ουκ εισ νεικοσ αδικιαν6εν διαφθορα κατεσπασα υπερηφανουσ ηφανισθησαν γωνιαι αυτων 
εξερηµωσω τασ οδουσ αυτων το παραπαν του µη διοδευειν εξελιπον αι πολεισ αυτων παρα το µηδενα 
υπαρχειν µηδε κατοικειν7ειπα πλην φοβεισθε µε και δεξασθε παιδειαν και ου µη εξολεθρευθητε εξ οφθαλµων 
αυτησ παντα οσα εξεδικησα επ′ αυτην ετοιµαζου ορθρισον διεφθαρται πασα η επιφυλλισ αυτων8δια τουτο 
υποµεινον µε λεγει κυριοσ εισ ηµεραν αναστασεωσ µου εισ µαρτυριον διοτι το κριµα µου εισ συναγωγασ 
εθνων του εισδεξασθαι βασιλεισ του εκχεαι επ′ αυτουσ πασαν οργην θυµου µου διοτι εν πυρι ζηλουσ µου 
καταναλωθησεται πασα η γη9οτι τοτε µεταστρεψω επι λαουσ γλωσσαν εισ γενεαν αυτησ του επικαλεισθαι 
παντασ το ονοµα κυριου του δουλευειν αυτω υπο ζυγον ενα10εκ περατων ποταµων αιθιοπιασ οισουσιν 
θυσιασ µοι11εν τη ηµερα εκεινη ου µη καταισχυνθησ εκ παντων των επιτηδευµατων σου ων ησεβησασ εισ εµε 
οτι τοτε περιελω απο σου τα φαυλισµατα τησ υβρεωσ σου και ουκετι µη προσθησ του µεγαλαυχησαι επι το 
οροσ το αγιον µου12και υπολειψοµαι εν σοι λαον πραυ+ν και ταπεινον και ευλαβηθησονται απο του 
ονοµατοσ κυριου13οι καταλοιποι του ισραηλ και ου ποιησουσιν αδικιαν και ου λαλησουσιν µαταια και ου 
µη ευρεθη εν τω στοµατι αυτων γλωσσα δολια διοτι αυτοι νεµησονται και κοιτασθησονται και ουκ εσται ο 
εκφοβων αυτουσ14χαιρε σφοδρα θυγατερ σιων κηρυσσε θυγατερ ιερουσαληµ ευφραινου και κατατερπου εξ 
ολησ τησ καρδιασ σου θυγατερ ιερουσαληµ15περιειλεν κυριοσ τα αδικηµατα σου λελυτρωται σε εκ χειροσ 
εχθρων σου βασιλευσ ισραηλ κυριοσ εν µεσω σου ουκ οψη κακα ουκετι16εν τω καιρω εκεινω ερει κυριοσ τη 
ιερουσαληµ θαρσει σιων µη παρεισθωσαν αι χειρεσ σου17κυριοσ ο θεοσ σου εν σοι δυνατοσ σωσει σε επαξει 
επι σε ευφροσυνην και καινιει σε εν τη αγαπησει αυτου και ευφρανθησεται επι σε εν τερψει ωσ εν ηµερα 
εορτησ18και συναξω τουσ συντετριµµενουσ ουαι τισ ελαβεν επ′ αυτην ονειδισµον19ιδου εγω ποιω εν σοι 
ενεκεν σου εν τω καιρω εκεινω λεγει κυριοσ και σωσω την εκπεπιεσµενην και την απωσµενην εισδεξοµαι και 
θησοµαι αυτουσ εισ καυχηµα και ονοµαστουσ εν παση τη γη20και καταισχυνθησονται εν τω καιρω εκεινω 
οταν καλωσ υµιν ποιησω και εν τω καιρω οταν εισδεξωµαι υµασ διοτι δωσω υµασ ονοµαστουσ και εισ 
καυχηµα εν πασιν τοισ λαοισ τησ γησ εν τω επιστρεφειν µε την αιχµαλωσιαν υµων ενωπιον υµων λεγει κυριοσ 
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Habakkuk

Chapter 1
1το ληµµα ο ειδεν αµβακουµ ο προφητησ2εωσ τινοσ κυριε κεκραξοµαι και ου µη εισακουσησ βοησοµαι προσ 
σε αδικουµενοσ και ου σωσεισ3ινα τι µοι εδειξασ κοπουσ και πονουσ επιβλεπειν ταλαιπωριαν και ασεβειαν 
εξ εναντιασ µου γεγονεν κρισισ και ο κριτησ λαµβανει4δια τουτο διεσκεδασται νοµοσ και ου διεξαγεται εισ 
τελοσ κριµα οτι ο ασεβησ καταδυναστευει τον δικαιον ενεκεν τουτου εξελευσεται το κριµα 
διεστραµµενον5ιδετε οι καταφρονηται και επιβλεψατε και θαυµασατε θαυµασια και αφανισθητε διοτι εργον 
εγω εργαζοµαι εν ταισ ηµεραισ υµων ο ου µη πιστευσητε εαν τισ εκδιηγηται6διοτι ιδου εγω εξεγειρω εφ′ υµασ 
τουσ χαλδαιουσ τουσ µαχητασ το εθνοσ το πικρον και το ταχινον το πορευοµενον επι τα πλατη τησ γησ του 
κατακληρονοµησαι σκηνωµατα ουκ αυτου7φοβεροσ και επιφανησ εστιν εξ αυτου το κριµα αυτου εσται και το 
ληµµα αυτου εξ αυτου εξελευσεται8και εξαλουνται υπερ παρδαλεισ οι ιπποι αυτου και οξυτεροι υπερ τουσ 
λυκουσ τησ αραβιασ και εξιππασονται οι ιππεισ αυτου και ορµησουσιν µακροθεν και πετασθησονται ωσ 
αετοσ προθυµοσ εισ το φαγειν9συντελεια εισ ασεβεισ ηξει ανθεστηκοτασ προσωποισ αυτων εξ εναντιασ και 
συναξει ωσ αµµον αιχµαλωσιαν10και αυτοσ εν βασιλευσιν εντρυφησει και τυραννοι παιγνια αυτου και 
αυτοσ εισ παν οχυρωµα εµπαιξεται και βαλει χωµα και κρατησει αυτου11τοτε µεταβαλει το πνευµα και 
διελευσεται και εξιλασεται αυτη η ισχυσ τω θεω µου12ουχι συ απ′ αρχησ κυριε ο θεοσ ο αγιοσ µου και ου µη 
αποθανωµεν κυριε εισ κριµα τεταχασ αυτον και επλασεν µε του ελεγχειν παιδειαν αυτου13καθαροσ οφθαλµοσ 
του µη οραν πονηρα και επιβλεπειν επι πονουσ ου δυνηση ινα τι επιβλεπεισ επι καταφρονουντασ 
παρασιωπηση εν τω καταπινειν ασεβη τον δικαιον14και ποιησεισ τουσ ανθρωπουσ ωσ τουσ ιχθυασ τησ 
θαλασσησ και ωσ τα ερπετα τα ουκ εχοντα ηγουµενον15συντελειαν εν αγκιστρω ανεσπασεν και ειλκυσεν 
αυτον εν αµφιβληστρω και συνηγαγεν αυτον εν ταισ σαγηναισ αυτου ενεκεν τουτου ευφρανθησεται και 
χαρησεται η καρδια αυτου16ενεκεν τουτου θυσει τη σαγηνη αυτου και θυµιασει τω αµφιβληστρω αυτου οτι εν 
αυτοισ ελιπανεν µεριδα αυτου και τα βρωµατα αυτου εκλεκτα17δια τουτο αµφιβαλει το αµφιβληστρον αυτου 
και δια παντοσ αποκτεννειν εθνη ου φεισεται

Chapter 2
1επι τησ φυλακησ µου στησοµαι και επιβησοµαι επι πετραν και αποσκοπευσω του ιδειν τι λαλησει εν εµοι και 
τι αποκριθω επι τον ελεγχον µου2και απεκριθη προσ µε κυριοσ και ειπεν γραψον ορασιν και σαφωσ επι πυξιον 
οπωσ διωκη ο αναγινωσκων αυτα3διοτι ετι ορασισ εισ καιρον και ανατελει εισ περασ και ουκ εισ κενον εαν 
υστερηση υποµεινον αυτον οτι ερχοµενοσ ηξει και ου µη χρονιση4εαν υποστειληται ουκ ευδοκει η ψυχη µου 
εν αυτω ο δε δικαιοσ εκ πιστεωσ µου ζησεται5ο δε κατοινωµενοσ και καταφρονητησ ανηρ αλαζων ουδεν µη 
περανη οσ επλατυνεν καθωσ ο αδησ την ψυχην αυτου και ουτοσ ωσ θανατοσ ουκ εµπιπλαµενοσ και 
επισυναξει επ′ αυτον παντα τα εθνη και εισδεξεται προσ αυτον παντασ τουσ λαουσ6ουχι ταυτα παντα 
παραβολην κατ′ αυτου ληµψονται και προβληµα εισ διηγησιν αυτου και ερουσιν ουαι ο πληθυνων εαυτω τα 
ουκ οντα αυτου εωσ τινοσ και βαρυνων τον κλοιον αυτου στιβαρωσ7οτι εξαιφνησ αναστησονται δακνοντεσ 
αυτον και εκνηψουσιν οι επιβουλοι σου και εση εισ διαρπαγην αυτοισ8διοτι συ εσκυλευσασ εθνη πολλα 
σκυλευσουσιν σε παντεσ οι υπολελειµµενοι λαοι δι′ αιµατα ανθρωπων και ασεβειασ γησ και πολεωσ και 
παντων των κατοικουντων αυτην9ω ο πλεονεκτων πλεονεξιαν κακην τω οικω αυτου του ταξαι εισ υψοσ 
νοσσιαν αυτου του εκσπασθηναι εκ χειροσ κακων10εβουλευσω αισχυνην τω οικω σου συνεπερανασ λαουσ 
πολλουσ και εξηµαρτεν η ψυχη σου11διοτι λιθοσ εκ τοιχου βοησεται και κανθαροσ εκ ξυλου φθεγξεται 
αυτα12ουαι ο οικοδοµων πολιν εν αιµασιν και ετοιµαζων πολιν εν αδικιαισ13ου ταυτα εστιν παρα κυριου 
παντοκρατοροσ και εξελιπον λαοι ικανοι εν πυρι και εθνη πολλα ωλιγοψυχησαν14οτι πλησθησεται η γη του 
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γνωναι την δοξαν κυριου ωσ υδωρ κατακαλυψει αυτουσ15ω ο ποτιζων τον πλησιον αυτου ανατροπη θολερα 
και µεθυσκων οπωσ επιβλεπη επι τα σπηλαια αυτων16πλησµονην ατιµιασ εκ δοξησ πιε και συ και 
διασαλευθητι και σεισθητι εκυκλωσεν επι σε ποτηριον δεξιασ κυριου και συνηχθη ατιµια επι την δοξαν 
σου17διοτι ασεβεια του λιβανου καλυψει σε και ταλαιπωρια θηριων πτοησει σε δια αιµατα ανθρωπων και 
ασεβειασ γησ και πολεωσ και παντων των κατοικουντων αυτην18τι ωφελει γλυπτον οτι εγλυψαν αυτο επλασαν 
αυτο χωνευµα φαντασιαν ψευδη οτι πεποιθεν ο πλασασ επι το πλασµα αυτου του ποιησαι ειδωλα κωφα19ουαι 
ο λεγων τω ξυλω εκνηψον εξεγερθητι και τω λιθω υψωθητι και αυτο εστιν φαντασια τουτο δε εστιν ελασµα 
χρυσιου και αργυριου και παν πνευµα ουκ εστιν εν αυτω20ο δε κυριοσ εν ναω αγιω αυτου ευλαβεισθω απο 
προσωπου αυτου πασα η γη

Chapter 3
1προσευχη αµβακουµ του προφητου µετα ωδησ2κυριε εισακηκοα την ακοην σου και εφοβηθην κατενοησα τα 
εργα σου και εξεστην εν µεσω δυο ζωων γνωσθηση εν τω εγγιζειν τα ετη επιγνωσθηση εν τω παρειναι τον 
καιρον αναδειχθηση εν τω ταραχθηναι την ψυχην µου εν οργη ελεουσ µνησθηση3ο θεοσ εκ θαιµαν ηξει και ο 
αγιοσ εξ ορουσ κατασκιου δασεοσ διαψαλµα εκαλυψεν ουρανουσ η αρετη αυτου και αινεσεωσ αυτου 
πληρησ η γη4και φεγγοσ αυτου ωσ φωσ εσται κερατα εν χερσιν αυτου και εθετο αγαπησιν κραταιαν ισχυοσ 
αυτου5προ προσωπου αυτου πορευσεται λογοσ και εξελευσεται εν πεδιλοισ οι ποδεσ αυτου6εστη και 
εσαλευθη η γη επεβλεψεν και διετακη εθνη διεθρυβη τα ορη βια ετακησαν βουνοι αιωνιοι7πορειασ αιωνιασ 
αυτου αντι κοπων ειδον σκηνωµατα αιθιοπων πτοηθησονται και αι σκηναι γησ µαδιαµ8µη εν ποταµοισ 
ωργισθησ κυριε η εν ποταµοισ ο θυµοσ σου η εν θαλασση το ορµηµα σου οτι επιβηση επι τουσ ιππουσ σου 
και η ιππασια σου σωτηρια9εντεινων εντενεισ το τοξον σου επι τα σκηπτρα λεγει κυριοσ διαψαλµα ποταµων 
ραγησεται γη10οψονται σε και ωδινησουσιν λαοι σκορπιζων υδατα πορειασ αυτου εδωκεν η αβυσσοσ φωνην 
αυτησ υψοσ φαντασιασ αυτησ11επηρθη ο ηλιοσ και η σεληνη εστη εν τη ταξει αυτησ εισ φωσ βολιδεσ σου 
πορευσονται εισ φεγγοσ αστραπησ οπλων σου12εν απειλη ολιγωσεισ γην και εν θυµω καταξεισ εθνη13εξηλθεσ 
εισ σωτηριαν λαου σου του σωσαι τουσ χριστουσ σου εβαλεσ εισ κεφαλασ ανοµων θανατον εξηγειρασ 
δεσµουσ εωσ τραχηλου διαψαλµα14διεκοψασ εν εκστασει κεφαλασ δυναστων σεισθησονται εν αυτη 
διανοιξουσιν χαλινουσ αυτων ωσ εσθων πτωχοσ λαθρα15και επεβιβασασ εισ θαλασσαν τουσ ιππουσ σου 
ταρασσοντασ υδωρ πολυ16εφυλαξαµην και επτοηθη η κοιλια µου απο φωνησ προσευχησ χειλεων µου και 
εισηλθεν τροµοσ εισ τα οστα µου και υποκατωθεν µου εταραχθη η εξισ µου αναπαυσοµαι εν ηµερα θλιψεωσ 
του αναβηναι εισ λαον παροικιασ µου17διοτι συκη ου καρποφορησει και ουκ εσται γενηµατα εν ταισ 
αµπελοισ ψευσεται εργον ελαιασ και τα πεδια ου ποιησει βρωσιν εξελιπον απο βρωσεωσ προβατα και ουχ 
υπαρχουσιν βοεσ επι φατναισ18εγω δε εν τω κυριω αγαλλιασοµαι χαρησοµαι επι τω θεω τω σωτηρι 
µου19κυριοσ ο θεοσ δυναµισ µου και ταξει τουσ ποδασ µου εισ συντελειαν επι τα υψηλα επιβιβα µε του 
νικησαι εν τη ωδη αυτου.
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Haggai

Chapter 1
1εν τω δευτερω ετει επι δαρειου του βασιλεωσ εν τω µηνι τω εκτω µια του µηνοσ εγενετο λογοσ κυριου εν χειρι 
αγγαιου του προφητου λεγων ειπον δη προσ ζοροβαβελ τον του σαλαθιηλ εκ φυλησ ιουδα και προσ ιησουν τον 
του ιωσεδεκ τον ιερεα τον µεγαν λεγων2ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ λεγων ο λαοσ ουτοσ λεγουσιν ουχ ηκει 
ο καιροσ του οικοδοµησαι τον οικον κυριου3και εγενετο λογοσ κυριου εν χειρι αγγαιου του προφητου λεγων4ει 
καιροσ υµιν µεν εστιν του οικειν εν οικοισ υµων κοιλοσταθµοισ ο δε οικοσ ουτοσ εξηρηµωται5και νυν ταδε 
λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ταξατε δη τασ καρδιασ υµων εισ τασ οδουσ υµων6εσπειρατε πολλα και 
εισηνεγκατε ολιγα εφαγετε και ουκ εισ πλησµονην επιετε και ουκ εισ µεθην περιεβαλεσθε και ουκ εθερµανθητε 
εν αυτοισ και ο τουσ µισθουσ συναγων συνηγαγεν εισ δεσµον τετρυπηµενον7ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ 
θεσθε τασ καρδιασ υµων εισ τασ οδουσ υµων8αναβητε επι το οροσ και κοψατε ξυλα και οικοδοµησατε τον 
οικον και ευδοκησω εν αυτω και ενδοξασθησοµαι ειπεν κυριοσ9επεβλεψατε εισ πολλα και εγενετο ολιγα και 
εισηνεχθη εισ τον οικον και εξεφυσησα αυτα δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ανθ′ ων ο οικοσ µου 
εστιν ερηµοσ υµεισ δε διωκετε εκαστοσ εισ τον οικον αυτου10δια τουτο ανεξει ο ουρανοσ απο δροσου και η γη 
υποστελειται τα εκφορια αυτησ11και επαξω ροµφαιαν επι την γην και επι τα ορη και επι τον σιτον και επι τον 
οινον και επι το ελαιον και οσα εκφερει η γη και επι τουσ ανθρωπουσ και επι τα κτηνη και επι παντασ τουσ 
πονουσ των χειρων αυτων12και ηκουσεν ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ εκ φυλησ ιουδα και ιησουσ ο του ιωσεδεκ 
ο ιερευσ ο µεγασ και παντεσ οι καταλοιποι του λαου τησ φωνησ κυριου του θεου αυτων και των λογων 
αγγαιου του προφητου καθοτι εξαπεστειλεν αυτον κυριοσ ο θεοσ αυτων προσ αυτουσ και εφοβηθη ο λαοσ απο 
προσωπου κυριου13και ειπεν αγγαιοσ ο αγγελοσ κυριου τω λαω εγω ειµι µεθ′ υµων λεγει κυριοσ14και εξηγειρεν 
κυριοσ το πνευµα ζοροβαβελ του σαλαθιηλ εκ φυλησ ιουδα και το πνευµα ιησου του ιωσεδεκ του ιερεωσ του 
µεγαλου και το πνευµα των καταλοιπων παντοσ του λαου και εισηλθον και εποιουν εργα εν τω οικω κυριου 
παντοκρατοροσ θεου αυτων15τη τετραδι και εικαδι του µηνοσ του εκτου τω δευτερω ετει επι δαρειου του 
βασιλεωσ

Chapter 2
1τω εβδοµω µηνι µια και εικαδι του µηνοσ ελαλησεν κυριοσ εν χειρι αγγαιου του προφητου λεγων2ειπον δη 
προσ ζοροβαβελ τον του σαλαθιηλ εκ φυλησ ιουδα και προσ ιησουν τον του ιωσεδεκ τον ιερεα τον µεγαν και 
προσ παντασ τουσ καταλοιπουσ του λαου λεγων3τισ εξ υµων οσ ειδεν τον οικον τουτον εν τη δοξη αυτου τη 
εµπροσθεν και πωσ υµεισ βλεπετε αυτον νυν καθωσ ουχ υπαρχοντα ενωπιον υµων4και νυν κατισχυε 
ζοροβαβελ λεγει κυριοσ και κατισχυε ιησου ο του ιωσεδεκ ο ιερευσ ο µεγασ και κατισχυετω πασ ο λαοσ τησ 
γησ λεγει κυριοσ και ποιειτε διοτι µεθ′ υµων εγω ειµι λεγει κυριοσ παντοκρατωρ5και το πνευµα µου εφεστηκεν 
εν µεσω υµων θαρσειτε6διοτι ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ετι απαξ εγω σεισω τον ουρανον και την γην και 
την θαλασσαν και την ξηραν7και συσσεισω παντα τα εθνη και ηξει τα εκλεκτα παντων των εθνων και πλησω 
τον οικον τουτον δοξησ λεγει κυριοσ παντοκρατωρ8εµον το αργυριον και εµον το χρυσιον λεγει κυριοσ 
παντοκρατωρ9διοτι µεγαλη εσται η δοξα του οικου τουτου η εσχατη υπερ την πρωτην λεγει κυριοσ 
παντοκρατωρ και εν τω τοπω τουτω δωσω ειρηνην λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και ειρηνην ψυχησ εισ 
περιποιησιν παντι τω κτιζοντι του αναστησαι τον ναον τουτον10τετραδι και εικαδι του ενατου µηνοσ ετουσ 
δευτερου επι δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ αγγαιον τον προφητην λεγων11ταδε λεγει κυριοσ 
παντοκρατωρ επερωτησον τουσ ιερεισ νοµον λεγων12εαν λαβη ανθρωποσ κρεασ αγιον εν τω ακρω του ιµατιου 
αυτου και αψηται το ακρον του ιµατιου αυτου αρτου η εψεµατοσ η οινου η ελαιου η παντοσ βρωµατοσ ει 
αγιασθησεται και απεκριθησαν οι ιερεισ και ειπαν ου13και ειπεν αγγαιοσ εαν αψηται µεµιαµµενοσ επι ψυχη 
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απο παντοσ τουτων ει µιανθησεται και απεκριθησαν οι ιερεισ και ειπαν µιανθησεται14και απεκριθη αγγαιοσ 
και ειπεν ουτωσ ο λαοσ ουτοσ και ουτωσ το εθνοσ τουτο ενωπιον εµου λεγει κυριοσ και ουτωσ παντα τα εργα 
των χειρων αυτων και οσ εαν εγγιση εκει µιανθησεται ενεκεν των ληµµατων αυτων των ορθρινων 
οδυνηθησονται απο προσωπου πονων αυτων και εµισειτε εν πυλαισ ελεγχοντασ15και νυν θεσθε δη εισ τασ 
καρδιασ υµων απο τησ ηµερασ ταυτησ και υπερανω προ του θειναι λιθον επι λιθον εν τω ναω κυριου16τινεσ 
ητε οτε ενεβαλλετε εισ κυψελην κριθησ εικοσι σατα και εγενετο κριθησ δεκα σατα και εισεπορευεσθε εισ το 
υποληνιον εξαντλησαι πεντηκοντα µετρητασ και εγενοντο εικοσι17επαταξα υµασ εν αφορια και εν 
ανεµοφθορια και εν χαλαζη παντα τα εργα των χειρων υµων και ουκ επεστρεψατε προσ µε λεγει 
κυριοσ18υποταξατε δη τασ καρδιασ υµων απο τησ ηµερασ ταυτησ και επεκεινα απο τησ τετραδοσ και 
εικαδοσ του ενατου µηνοσ και απο τησ ηµερασ ησ εθεµελιωθη ο ναοσ κυριου θεσθε εν ταισ καρδιαισ 
υµων19ει ετι επιγνωσθησεται επι τησ αλω και ει ετι η αµπελοσ και η συκη και η ροα και τα ξυλα τησ ελαιασ 
τα ου φεροντα καρπον απο τησ ηµερασ ταυτησ ευλογησω20και εγενετο λογοσ κυριου εκ δευτερου προσ 
αγγαιον τον προφητην τετραδι και εικαδι του µηνοσ λεγων21ειπον προσ ζοροβαβελ τον του σαλαθιηλ εκ φυλησ 
ιουδα λεγων εγω σειω τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και την ξηραν22και καταστρεψω θρονουσ 
βασιλεων και ολεθρευσω δυναµιν βασιλεων των εθνων και καταστρεψω αρµατα και αναβατασ και 
καταβησονται ιπποι και αναβαται αυτων εκαστοσ εν ροµφαια προσ τον αδελφον αυτου23εν τη ηµερα εκεινη 
λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ληµψοµαι σε ζοροβαβελ τον του σαλαθιηλ τον δουλον µου λεγει κυριοσ και 
θησοµαι σε ωσ σφραγιδα διοτι σε ηρετισα λεγει κυριοσ παντοκρατωρ .
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Zechariah - Septuagint

 

Zechariah

Chapter 1
1εν τω ογδοω µηνι ετουσ δευτερου επι δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τον του βαραχιου υιον 
αδδω τον προφητην λεγων2ωργισθη κυριοσ επι τουσ πατερασ υµων οργην µεγαλην3και ερεισ προσ αυτουσ 
ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ επιστρεψατε προσ µε και επιστραφησοµαι προσ υµασ λεγει κυριοσ4και µη 
γινεσθε καθωσ οι πατερεσ υµων οισ ενεκαλεσαν αυτοισ οι προφηται οι εµπροσθεν λεγοντεσ ταδε λεγει κυριοσ 
παντοκρατωρ αποστρεψατε απο των οδων υµων των πονηρων και απο των επιτηδευµατων υµων των πονηρων 
και ου προσεσχον του εισακουσαι µου λεγει κυριοσ5οι πατερεσ υµων που εισιν και οι προφηται µη τον αιωνα 
ζησονται6πλην τουσ λογουσ µου και τα νοµιµα µου δεχεσθε οσα εγω εντελλοµαι εν πνευµατι µου τοισ 
δουλοισ µου τοισ προφηταισ οι κατελαβοσαν τουσ πατερασ υµων και απεκριθησαν και ειπαν καθωσ 
παρατετακται κυριοσ παντοκρατωρ του ποιησαι κατα τασ οδουσ υµων και κατα τα επιτηδευµατα υµων 
ουτωσ εποιησεν υµιν7τη τετραδι και εικαδι τω ενδεκατω µηνι ουτοσ εστιν ο µην σαβατ εν τω δευτερω ετει επι 
δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τον του βαραχιου υιον αδδω τον προφητην λεγων8εωρακα την 
νυκτα και ιδου ανηρ επιβεβηκωσ επι ιππον πυρρον και ουτοσ ειστηκει ανα µεσον των δυο ορεων των 
κατασκιων και οπισω αυτου ιπποι πυρροι και ψαροι και ποικιλοι και λευκοι9και ειπα τι ουτοι κυριε και ειπεν 
προσ µε ο αγγελοσ ο λαλων εν εµοι εγω δειξω σοι τι εστιν ταυτα10και απεκριθη ο ανηρ ο εφεστηκωσ ανα µεσον 
των ορεων και ειπεν προσ µε ουτοι εισιν ουσ εξαπεσταλκεν κυριοσ του περιοδευσαι την γην11και 
απεκριθησαν τω αγγελω κυριου τω εφεστωτι ανα µεσον των ορεων και ειπον περιωδευκαµεν πασαν την γην 
και ιδου πασα η γη κατοικειται και ησυχαζει12και απεκριθη ο αγγελοσ κυριου και ειπεν κυριε παντοκρατωρ 
εωσ τινοσ ου µη ελεησησ την ιερουσαληµ και τασ πολεισ ιουδα ασ υπερειδεσ τουτο εβδοµηκοστον ετοσ13και 
απεκριθη κυριοσ παντοκρατωρ τω αγγελω τω λαλουντι εν εµοι ρηµατα καλα και λογουσ παρακλητικουσ14και 
ειπεν προσ µε ο αγγελοσ ο λαλων εν εµοι ανακραγε λεγων ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ εζηλωκα την 
ιερουσαληµ και την σιων ζηλον µεγαν15και οργην µεγαλην εγω οργιζοµαι επι τα εθνη τα συνεπιτιθεµενα ανθ′ 
ων εγω µεν ωργισθην ολιγα αυτοι δε συνεπεθεντο εισ κακα16δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ επιστρεψω επι 
ιερουσαληµ εν οικτιρµω και ο οικοσ µου ανοικοδοµηθησεται εν αυτη λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και µετρον 
εκταθησεται επι ιερουσαληµ ετι17και ειπεν προσ µε ο αγγελοσ ο λαλων εν εµοι ανακραγε λεγων ταδε λεγει 
κυριοσ παντοκρατωρ ετι διαχυθησονται πολεισ εν αγαθοισ και ελεησει κυριοσ ετι την σιων και αιρετιει ετι 
την ιερουσαληµ 

Chapter 2
1και ηρα τουσ οφθαλµουσ µου και ειδον και ιδου τεσσαρα κερατα2και ειπα προσ τον αγγελον τον λαλουντα 
εν εµοι τι εστιν ταυτα κυριε και ειπεν προσ µε ταυτα τα κερατα τα διασκορπισαντα τον ιουδαν και τον 
ισραηλ3και εδειξεν µοι κυριοσ τεσσαρασ τεκτονασ4και ειπα τι ουτοι ερχονται ποιησαι και ειπεν προσ µε 
ταυτα τα κερατα τα διασκορπισαντα τον ιουδαν και τον ισραηλ κατεαξαν και ουδεισ αυτων ηρεν κεφαλην 
και εισηλθον ουτοι του οξυναι αυτα εισ χειρασ αυτων τα τεσσαρα κερατα τα εθνη τα επαιροµενα κερασ επι 
την γην κυριου του διασκορπισαι αυτην5και ηρα τουσ οφθαλµουσ µου και ειδον και ιδου ανηρ και εν τη χειρι 
αυτου σχοινιον γεωµετρικον6και ειπα προσ αυτον που συ πορευη και ειπεν προσ µε διαµετρησαι την 
ιερουσαληµ του ιδειν πηλικον το πλατοσ αυτησ εστιν και πηλικον το µηκοσ7και ιδου ο αγγελοσ ο λαλων εν 
εµοι ειστηκει και αγγελοσ ετεροσ εξεπορευετο εισ συναντησιν αυτω8και ειπεν προσ αυτον λεγων δραµε και 
λαλησον προσ τον νεανιαν εκεινον λεγων κατακαρπωσ κατοικηθησεται ιερουσαληµ απο πληθουσ ανθρωπων 
και κτηνων εν µεσω αυτησ9και εγω εσοµαι αυτη λεγει κυριοσ τειχοσ πυροσ κυκλοθεν και εισ δοξαν εσοµαι εν 
µεσω αυτησ10ω ω φευγετε απο γησ βορρα λεγει κυριοσ διοτι εκ των τεσσαρων ανεµων του ουρανου συναξω 
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υµασ λεγει κυριοσ11εισ σιων ανασωζεσθε οι κατοικουντεσ θυγατερα βαβυλωνοσ12διοτι ταδε λεγει κυριοσ 
παντοκρατωρ οπισω δοξησ απεσταλκεν µε επι τα εθνη τα σκυλευσαντα υµασ διοτι ο απτοµενοσ υµων ωσ 
απτοµενοσ τησ κορησ του οφθαλµου αυτου13διοτι ιδου εγω επιφερω την χειρα µου επ′ αυτουσ και εσονται 
σκυλα τοισ δουλευουσιν αυτοισ και γνωσεσθε διοτι κυριοσ παντοκρατωρ απεσταλκεν µε14τερπου και 
ευφραινου θυγατερ σιων διοτι ιδου εγω ερχοµαι και κατασκηνωσω εν µεσω σου λεγει κυριοσ15και 
καταφευξονται εθνη πολλα επι τον κυριον εν τη ηµερα εκεινη και εσονται αυτω εισ λαον και 
κατασκηνωσουσιν εν µεσω σου και επιγνωση οτι κυριοσ παντοκρατωρ εξαπεσταλκεν µε προσ σε16και 
κατακληρονοµησει κυριοσ τον ιουδαν την µεριδα αυτου επι την γην την αγιαν και αιρετιει ετι την 
ιερουσαληµ17ευλαβεισθω πασα σαρξ απο προσωπου κυριου διοτι εξεγηγερται εκ νεφελων αγιων αυτου 

Chapter 3
1και εδειξεν µοι ιησουν τον ιερεα τον µεγαν εστωτα προ προσωπου αγγελου κυριου και ο διαβολοσ ειστηκει εκ 
δεξιων αυτου του αντικεισθαι αυτω2και ειπεν κυριοσ προσ τον διαβολον επιτιµησαι κυριοσ εν σοι διαβολε 
και επιτιµησαι κυριοσ εν σοι ο εκλεξαµενοσ την ιερουσαληµ ουκ ιδου τουτο ωσ δαλοσ εξεσπασµενοσ εκ 
πυροσ3και ιησουσ ην ενδεδυµενοσ ιµατια ρυπαρα και ειστηκει προ προσωπου του αγγελου4και απεκριθη και 
ειπεν προσ τουσ εστηκοτασ προ προσωπου αυτου λεγων αφελετε τα ιµατια τα ρυπαρα απ′ αυτου και ειπεν 
προσ αυτον ιδου αφηρηκα τασ ανοµιασ σου και ενδυσατε αυτον ποδηρη5και επιθετε κιδαριν καθαραν επι την 
κεφαλην αυτου και περιεβαλον αυτον ιµατια και επεθηκαν κιδαριν καθαραν επι την κεφαλην αυτου και ο 
αγγελοσ κυριου ειστηκει6και διεµαρτυρατο ο αγγελοσ κυριου προσ ιησουν λεγων7ταδε λεγει κυριοσ 
παντοκρατωρ εαν εν ταισ οδοισ µου πορευη και εαν τα προσταγµατα µου φυλαξησ και συ διακρινεισ τον 
οικον µου και εαν διαφυλαξησ και γε την αυλην µου και δωσω σοι αναστρεφοµενουσ εν µεσω των εστηκοτων 
τουτων8ακουε δη ιησου ο ιερευσ ο µεγασ συ και οι πλησιον σου οι καθηµενοι προ προσωπου σου διοτι ανδρεσ 
τερατοσκοποι εισι διοτι ιδου εγω αγω τον δουλον µου ανατολην9διοτι ο λιθοσ ον εδωκα προ προσωπου ιησου 
επι τον λιθον τον ενα επτα οφθαλµοι εισιν ιδου εγω ορυσσω βοθρον λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και ψηλαφησω 
πασαν την αδικιαν τησ γησ εκεινησ εν ηµερα µια10εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριοσ παντοκρατωρ 
συγκαλεσετε εκαστοσ τον πλησιον αυτου υποκατω αµπελου και υποκατω συκησ 

Chapter 4
1και επεστρεψεν ο αγγελοσ ο λαλων εν εµοι και εξηγειρεν µε ον τροπον οταν εξεγερθη ανθρωποσ εξ υπνου 
αυτου2και ειπεν προσ µε τι συ βλεπεισ και ειπα εωρακα και ιδου λυχνια χρυση ολη και το λαµπαδιον επανω 
αυτησ και επτα λυχνοι επανω αυτησ και επτα επαρυστριδεσ τοισ λυχνοισ τοισ επανω αυτησ3και δυο ελαιαι 
επανω αυτησ µια εκ δεξιων του λαµπαδιου και µια εξ ευωνυµων4και επηρωτησα και ειπον προσ τον αγγελον 
τον λαλουντα εν εµοι λεγων τι εστιν ταυτα κυριε5και απεκριθη ο αγγελοσ ο λαλων εν εµοι και ειπεν προσ µε 
ου γινωσκεισ τι εστιν ταυτα και ειπα ουχι κυριε6και απεκριθη και ειπεν προσ µε λεγων ουτοσ ο λογοσ κυριου 
προσ ζοροβαβελ λεγων ουκ εν δυναµει µεγαλη ουδε εν ισχυι αλλ′ η εν πνευµατι µου λεγει κυριοσ 
παντοκρατωρ7τισ ει συ το οροσ το µεγα προ προσωπου ζοροβαβελ του κατορθωσαι και εξοισω τον λιθον τησ 
κληρονοµιασ ισοτητα χαριτοσ χαριτα αυτησ8και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων9αι χειρεσ ζοροβαβελ 
εθεµελιωσαν τον οικον τουτον και αι χειρεσ αυτου επιτελεσουσιν αυτον και επιγνωση διοτι κυριοσ 
παντοκρατωρ εξαπεσταλκεν µε προσ σε10διοτι τισ εξουδενωσεν εισ ηµερασ µικρασ και χαρουνται και 
οψονται τον λιθον τον κασσιτερινον εν χειρι ζοροβαβελ επτα ουτοι οφθαλµοι κυριου εισιν οι επιβλεποντεσ επι 
πασαν την γην11και απεκριθην και ειπα προσ αυτον τι αι δυο ελαιαι αυται αι εκ δεξιων τησ λυχνιασ και εξ 
ευωνυµων12και επηρωτησα εκ δευτερου και ειπα προσ αυτον τι οι δυο κλαδοι των ελαιων οι εν ταισ χερσιν 
των δυο µυξωτηρων των χρυσων των επιχεοντων και επαναγοντων τασ επαρυστριδασ τασ χρυσασ13και ειπεν 
προσ µε ουκ οιδασ τι εστιν ταυτα και ειπα ουχι κυριε14και ειπεν ουτοι οι δυο υιοι τησ πιοτητοσ παρεστηκασιν 
τω κυριω πασησ τησ γησ 

Chapter 5
1και επεστρεψα και ηρα τουσ οφθαλµουσ µου και ειδον και ιδου δρεπανον πετοµενον2και ειπεν προσ µε τι συ 
βλεπεισ και ειπα εγω ορω δρεπανον πετοµενον µηκοσ πηχεων εικοσι και πλατοσ πηχεων δεκα3και ειπεν προσ 
µε αυτη η αρα η εκπορευοµενη επι προσωπον πασησ τησ γησ διοτι πασ ο κλεπτησ εκ τουτου εωσ θανατου 
εκδικηθησεται και πασ ο επιορκοσ εκ τουτου εωσ θανατου εκδικηθησεται4και εξοισω αυτο λεγει κυριοσ 
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παντοκρατωρ και εισελευσεται εισ τον οικον του κλεπτου και εισ τον οικον του οµνυοντοσ τω ονοµατι µου επι 
ψευδει και καταλυσει εν µεσω του οικου αυτου και συντελεσει αυτον και τα ξυλα αυτου και τουσ λιθουσ 
αυτου5και εξηλθεν ο αγγελοσ ο λαλων εν εµοι και ειπεν προσ µε αναβλεψον τοισ οφθαλµοισ σου και ιδε τι το 
εκπορευοµενον τουτο6και ειπα τι εστιν και ειπεν τουτο το µετρον το εκπορευοµενον και ειπεν αυτη η αδικια 
αυτων εν παση τη γη7και ιδου ταλαντον µολιβου εξαιροµενον και ιδου µια γυνη εκαθητο εν µεσω του 
µετρου8και ειπεν αυτη εστιν η ανοµια και ερριψεν αυτην εν µεσω του µετρου και ερριψεν τον λιθον του 
µολιβου εισ το στοµα αυτησ9και ηρα τουσ οφθαλµουσ µου και ειδον και ιδου δυο γυναικεσ εκπορευοµεναι 
και πνευµα εν ταισ πτερυξιν αυτων και αυται ειχον πτερυγασ ωσ πτερυγασ εποποσ και ανελαβον το µετρον 
ανα µεσον τησ γησ και ανα µεσον του ουρανου10και ειπα προσ τον αγγελον τον λαλουντα εν εµοι που αυται 
αποφερουσιν το µετρον11και ειπεν προσ µε οικοδοµησαι αυτω οικιαν εν γη βαβυλωνοσ και ετοιµασαι και 
θησουσιν αυτο εκει επι την ετοιµασιαν αυτου 

Chapter 6
1και επεστρεψα και ηρα τουσ οφθαλµουσ µου και ειδον και ιδου τεσσαρα αρµατα εκπορευοµενα εκ µεσου δυο 
ορεων και τα ορη ην ορη χαλκα2εν τω αρµατι τω πρωτω ιπποι πυρροι και εν τω αρµατι τω δευτερω ιπποι 
µελανεσ3και εν τω αρµατι τω τριτω ιπποι λευκοι και εν τω αρµατι τω τεταρτω ιπποι ποικιλοι ψαροι4και 
απεκριθην και ειπα προσ τον αγγελον τον λαλουντα εν εµοι τι εστιν ταυτα κυριε5και απεκριθη ο αγγελοσ ο 
λαλων εν εµοι και ειπεν ταυτα εστιν οι τεσσαρεσ ανεµοι του ουρανου εκπορευονται παραστηναι τω κυριω 
πασησ τησ γησ6εν ω ησαν οι ιπποι οι µελανεσ εξεπορευοντο επι γην βορρα και οι λευκοι εξεπορευοντο 
κατοπισθεν αυτων και οι ποικιλοι εξεπορευοντο επι γην νοτου7και οι ψαροι εξεπορευοντο και επεβλεπον του 
πορευεσθαι του περιοδευσαι την γην και ειπεν πορευεσθε και περιοδευσατε την γην και περιωδευσαν την 
γην8και ανεβοησεν και ελαλησεν προσ µε λεγων ιδου οι εκπορευοµενοι επι γην βορρα ανεπαυσαν τον θυµον 
µου εν γη βορρα9και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων10λαβε τα εκ τησ αιχµαλωσιασ παρα των αρχοντων 
και παρα των χρησιµων αυτησ και παρα των επεγνωκοτων αυτην και εισελευση συ εν τη ηµερα εκεινη εισ τον 
οικον ιωσιου του σοφονιου του ηκοντοσ εκ βαβυλωνοσ11και ληψη αργυριον και χρυσιον και ποιησεισ 
στεφανουσ και επιθησεισ επι την κεφαλην ιησου του ιωσεδεκ του ιερεωσ του µεγαλου12και ερεισ προσ αυτον 
ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ιδου ανηρ ανατολη ονοµα αυτω και υποκατωθεν αυτου ανατελει και 
οικοδοµησει τον οικον κυριου13και αυτοσ ληµψεται αρετην και καθιεται και καταρξει επι του θρονου αυτου 
και εσται ο ιερευσ εκ δεξιων αυτου και βουλη ειρηνικη εσται ανα µεσον αµφοτερων14ο δε στεφανοσ εσται 
τοισ υποµενουσιν και τοισ χρησιµοισ αυτησ και τοισ επεγνωκοσιν αυτην και εισ χαριτα υιου σοφονιου και 
εισ ψαλµον εν οικω κυριου15και οι µακραν απ′ αυτων ηξουσιν και οικοδοµησουσιν εν τω οικω κυριου και 
γνωσεσθε διοτι κυριοσ παντοκρατωρ απεσταλκεν µε προσ υµασ και εσται εαν εισακουοντεσ εισακουσητε τησ 
φωνησ κυριου του θεου υµων 

Chapter 7
1και εγενετο εν τω τεταρτω ετει επι δαρειου του βασιλεωσ εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τετραδι του 
µηνοσ του ενατου οσ εστιν χασελευ2και εξαπεστειλεν εισ βαιθηλ σαρασαρ και αρβεσεερ ο βασιλευσ και οι 
ανδρεσ αυτου του εξιλασασθαι τον κυριον3λεγων προσ τουσ ιερεισ τουσ εν τω οικω κυριου παντοκρατοροσ 
και προσ τουσ προφητασ λεγων εισεληλυθεν ωδε εν τω µηνι τω πεµπτω το αγιασµα καθοτι εποιησα ηδη ικανα 
ετη4και εγενετο λογοσ κυριου των δυναµεων προσ µε λεγων5ειπον προσ απαντα τον λαον τησ γησ και προσ 
τουσ ιερεισ λεγων εαν νηστευσητε η κοψησθε εν ταισ πεµπταισ η εν ταισ εβδοµαισ και ιδου εβδοµηκοντα ετη 
µη νηστειαν νενηστευκατε µοι6και εαν φαγητε η πιητε ουχ υµεισ εσθετε και υµεισ πινετε7ουχ ουτοι οι λογοι 
εισιν ουσ ελαλησεν κυριοσ εν χερσιν των προφητων των εµπροσθεν οτε ην ιερουσαληµ κατοικουµενη και 
ευθηνουσα και αι πολεισ αυτησ κυκλοθεν και η ορεινη και η πεδινη κατωκειτο8και εγενετο λογοσ κυριου 
προσ ζαχαριαν λεγων9ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ κριµα δικαιον κρινατε και ελεοσ και οικτιρµον ποιειτε 
εκαστοσ προσ τον αδελφον αυτου10και χηραν και ορφανον και προσηλυτον και πενητα µη καταδυναστευετε 
και κακιαν εκαστοσ του αδελφου αυτου µη µνησικακειτω εν ταισ καρδιαισ υµων11και ηπειθησαν του 
προσεχειν και εδωκαν νωτον παραφρονουντα και τα ωτα αυτων εβαρυναν του µη εισακουειν12και την 
καρδιαν αυτων εταξαν απειθη του µη εισακουειν του νοµου µου και τουσ λογουσ ουσ εξαπεστειλεν κυριοσ 
παντοκρατωρ εν πνευµατι αυτου εν χερσιν των προφητων των εµπροσθεν και εγενετο οργη µεγαλη παρα 
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κυριου παντοκρατοροσ13και εσται ον τροπον ειπεν και ουκ εισηκουσαν αυτου ουτωσ κεκραξονται και ου µη 
εισακουσω λεγει κυριοσ παντοκρατωρ14και εκβαλω αυτουσ εισ παντα τα εθνη α ουκ εγνωσαν και η γη 
αφανισθησεται κατοπισθεν αυτων εκ διοδευοντοσ και εξ αναστρεφοντοσ και εταξαν γην εκλεκτην εισ 
αφανισµον

Chapter 8
1και εγενετο λογοσ κυριου παντοκρατοροσ λεγων2ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ εζηλωσα την ιερουσαληµ 
και την σιων ζηλον µεγαν και θυµω µεγαλω εζηλωσα αυτην3ταδε λεγει κυριοσ και επιστρεψω επι σιων και 
κατασκηνωσω εν µεσω ιερουσαληµ και κληθησεται η ιερουσαληµ πολισ η αληθινη και το οροσ κυριου 
παντοκρατοροσ οροσ αγιον4ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ετι καθησονται πρεσβυτεροι και πρεσβυτεραι εν 
ταισ πλατειαισ ιερουσαληµ εκαστοσ την ραβδον αυτου εχων εν τη χειρι αυτου απο πληθουσ ηµερων5και αι 
πλατειαι τησ πολεωσ πλησθησονται παιδαριων και κορασιων παιζοντων εν ταισ πλατειαισ αυτησ6ταδε λεγει 
κυριοσ παντοκρατωρ διοτι ει αδυνατησει ενωπιον των καταλοιπων του λαου τουτου εν ταισ ηµεραισ εκειναισ 
µη και ενωπιον εµου αδυνατησει λεγει κυριοσ παντοκρατωρ7ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ιδου εγω 
ανασωζω τον λαον µου απο γησ ανατολων και απο γησ δυσµων8και εισαξω αυτουσ και κατασκηνωσω εν 
µεσω ιερουσαληµ και εσονται µοι εισ λαον και εγω εσοµαι αυτοισ εισ θεον εν αληθεια και εν 
δικαιοσυνη9ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ κατισχυετωσαν αι χειρεσ υµων των ακουοντων εν ταισ ηµεραισ 
ταυταισ τουσ λογουσ τουτουσ εκ στοµατοσ των προφητων αφ′ ησ ηµερασ τεθεµελιωται ο οικοσ κυριου 
παντοκρατοροσ και ο ναοσ αφ′ ου ωκοδοµηται10διοτι προ των ηµερων εκεινων ο µισθοσ των ανθρωπων ουκ 
εσται εισ ονησιν και ο µισθοσ των κτηνων ουχ υπαρξει και τω εκπορευοµενω και τω εισπορευοµενω ουκ εσται 
ειρηνη απο τησ θλιψεωσ και εξαποστελω παντασ τουσ ανθρωπουσ εκαστον επι τον πλησιον αυτου11και νυν 
ου κατα τασ ηµερασ τασ εµπροσθεν εγω ποιω τοισ καταλοιποισ του λαου τουτου λεγει κυριοσ 
παντοκρατωρ12αλλ′ η δειξω ειρηνην η αµπελοσ δωσει τον καρπον αυτησ και η γη δωσει τα γενηµατα αυτησ 
και ο ουρανοσ δωσει την δροσον αυτου και κατακληρονοµησω τοισ καταλοιποισ του λαου µου παντα 
ταυτα13και εσται ον τροπον ητε εν καταρα εν τοισ εθνεσιν οικοσ ιουδα και οικοσ ισραηλ ουτωσ διασωσω 
υµασ και εσεσθε εν ευλογια θαρσειτε και κατισχυετε εν ταισ χερσιν υµων14διοτι ταδε λεγει κυριοσ 
παντοκρατωρ ον τροπον διενοηθην του κακωσαι υµασ εν τω παροργισαι µε τουσ πατερασ υµων λεγει κυριοσ 
παντοκρατωρ και ου µετενοησα15ουτωσ παρατεταγµαι και διανενοηµαι εν ταισ ηµεραισ ταυταισ του καλωσ 
ποιησαι την ιερουσαληµ και τον οικον ιουδα θαρσειτε16ουτοι οι λογοι ουσ ποιησετε λαλειτε αληθειαν 
εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου και κριµα ειρηνικον κρινατε εν ταισ πυλαισ υµων17και εκαστοσ την κακιαν 
του πλησιον αυτου µη λογιζεσθε εν ταισ καρδιαισ υµων και ορκον ψευδη µη αγαπατε διοτι ταυτα παντα 
εµισησα λεγει κυριοσ παντοκρατωρ18και εγενετο λογοσ κυριου παντοκρατοροσ προσ µε λεγων19ταδε λεγει 
κυριοσ παντοκρατωρ νηστεια η τετρασ και νηστεια η πεµπτη και νηστεια η εβδοµη και νηστεια η δεκατη 
εσονται τω οικω ιουδα εισ χαραν και εισ ευφροσυνην και εισ εορτασ αγαθασ και ευφρανθησεσθε και την 
αληθειαν και την ειρηνην αγαπησατε20ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ετι ηξουσιν λαοι πολλοι και 
κατοικουντεσ πολεισ πολλασ21και συνελευσονται κατοικουντεσ πεντε πολεισ εισ µιαν πολιν λεγοντεσ 
πορευθωµεν δεηθηναι του προσωπου κυριου και εκζητησαι το προσωπον κυριου παντοκρατοροσ πορευσοµαι 
καγω22και ηξουσιν λαοι πολλοι και εθνη πολλα εκζητησαι το προσωπον κυριου παντοκρατοροσ εν 
ιερουσαληµ και του εξιλασκεσθαι το προσωπον κυριου23ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ εν ταισ ηµεραισ 
εκειναισ εαν επιλαβωνται δεκα ανδρεσ εκ πασων των γλωσσων των εθνων και επιλαβωνται του κρασπεδου 
ανδροσ ιουδαιου λεγοντεσ πορευσοµεθα µετα σου διοτι ακηκοαµεν οτι ο θεοσ µεθ′ υµων εστιν 

Chapter 9
1ληµµα λογου κυριου εν γη σεδραχ και δαµασκου θυσια αυτου διοτι κυριοσ εφορα ανθρωπουσ και πασασ 
φυλασ του ισραηλ2και εµαθ εν τοισ οριοισ αυτησ τυροσ και σιδων διοτι εφρονησαν σφοδρα3και ωκοδοµησεν 
τυροσ οχυρωµατα εαυτη και εθησαυρισεν αργυριον ωσ χουν και συνηγαγεν χρυσιον ωσ πηλον οδων4δια 
τουτο κυριοσ κληρονοµησει αυτην και παταξει εισ θαλασσαν δυναµιν αυτησ και αυτη εν πυρι 
καταναλωθησεται5οψεται ασκαλων και φοβηθησεται και γαζα και οδυνηθησεται σφοδρα και ακκαρων οτι 
ησχυνθη επι τω παραπτωµατι αυτησ και απολειται βασιλευσ εκ γαζησ και ασκαλων ου µη κατοικηθη6και 
κατοικησουσιν αλλογενεισ εν αζωτω και καθελω υβριν αλλοφυλων7και εξαρω το αιµα αυτων εκ στοµατοσ 
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αυτων και τα βδελυγµατα αυτων εκ µεσου οδοντων αυτων και υπολειφθησεται και ουτοσ τω θεω ηµων και 
εσονται ωσ χιλιαρχοσ εν ιουδα και ακκαρων ωσ ο ιεβουσαιοσ8και υποστησοµαι τω οικω µου αναστηµα του 
µη διαπορευεσθαι µηδε ανακαµπτειν και ου µη επελθη επ′ αυτουσ ουκετι εξελαυνων διοτι νυν εωρακα εν τοισ 
οφθαλµοισ µου9χαιρε σφοδρα θυγατερ σιων κηρυσσε θυγατερ ιερουσαληµ ιδου ο βασιλευσ σου ερχεται σοι 
δικαιοσ και σωζων αυτοσ πραυ+σ και επιβεβηκωσ επι υποζυγιον και πωλον νεον10και εξολεθρευσει αρµατα 
εξ εφραιµ και ιππον εξ ιερουσαληµ και εξολεθρευθησεται τοξον πολεµικον και πληθοσ και ειρηνη εξ εθνων 
και καταρξει υδατων εωσ θαλασσησ και ποταµων διεκβολασ γησ11και συ εν αιµατι διαθηκησ εξαπεστειλασ 
δεσµιουσ σου εκ λακκου ουκ εχοντοσ υδωρ12καθησεσθε εν οχυρωµατι δεσµιοι τησ συναγωγησ και αντι µιασ 
ηµερασ παροικεσιασ σου διπλα ανταποδωσω σοι13διοτι ενετεινα σε ιουδα εµαυτω τοξον επλησα τον εφραιµ 
και επεγερω τα τεκνα σου σιων επι τα τεκνα των ελληνων και ψηλαφησω σε ωσ ροµφαιαν µαχητου14και 
κυριοσ εσται επ′ αυτουσ και εξελευσεται ωσ αστραπη βολισ και κυριοσ παντοκρατωρ εν σαλπιγγι σαλπιει και 
πορευσεται εν σαλω απειλησ αυτου15κυριοσ παντοκρατωρ υπερασπιει αυτων και καταναλωσουσιν αυτουσ 
και καταχωσουσιν αυτουσ εν λιθοισ σφενδονησ και εκπιονται αυτουσ ωσ οινον και πλησουσιν ωσ φιαλασ 
θυσιαστηριον16και σωσει αυτουσ κυριοσ εν τη ηµερα εκεινη ωσ προβατα λαον αυτου διοτι λιθοι αγιοι 
κυλιονται επι τησ γησ αυτου17οτι ει τι αγαθον αυτου και ει τι καλον παρ′ αυτου σιτοσ νεανισκοισ και οινοσ 
ευωδιαζων εισ παρθενουσ 

Chapter 10
1αιτεισθε υετον παρα κυριου καθ′ ωραν προιµον και οψιµον κυριοσ εποιησεν φαντασιασ και υετον χειµερινον 
δωσει αυτοισ εκαστω βοτανην εν αγρω2διοτι οι αποφθεγγοµενοι ελαλησαν κοπουσ και οι µαντεισ ορασεισ 
ψευδεισ και τα ενυπνια ψευδη ελαλουν µαταια παρεκαλουν δια τουτο εξηρθησαν ωσ προβατα και 
εκακωθησαν διοτι ουκ ην ιασισ3επι τουσ ποιµενασ παρωξυνθη ο θυµοσ µου και επι τουσ αµνουσ επισκεψοµαι 
και επισκεψεται κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ το ποιµνιον αυτου τον οικον ιουδα και ταξει αυτουσ ωσ ιππον 
ευπρεπη αυτου εν πολεµω4και εξ αυτου επεβλεψεν και εξ αυτου εταξεν και εξ αυτου τοξον εν θυµω εξ αυτου 
εξελευσεται πασ ο εξελαυνων εν τω αυτω5και εσονται ωσ µαχηται πατουντεσ πηλον εν ταισ οδοισ εν πολεµω 
και παραταξονται διοτι κυριοσ µετ′ αυτων και καταισχυνθησονται αναβαται ιππων6και κατισχυσω τον οικον 
ιουδα και τον οικον ιωσηφ σωσω και κατοικιω αυτουσ οτι ηγαπησα αυτουσ και εσονται ον τροπον ουκ 
απεστρεψαµην αυτουσ διοτι εγω κυριοσ ο θεοσ αυτων και επακουσοµαι αυτοισ7και εσονται ωσ µαχηται του 
εφραιµ και χαρησεται η καρδια αυτων ωσ εν οινω και τα τεκνα αυτων οψονται και ευφρανθησονται και 
χαρειται η καρδια αυτων επι τω κυριω8σηµανω αυτοισ και εισδεξοµαι αυτουσ διοτι λυτρωσοµαι αυτουσ και 
πληθυνθησονται καθοτι ησαν πολλοι9και σπερω αυτουσ εν λαοισ και οι µακραν µνησθησονται µου 
εκθρεψουσιν τα τεκνα αυτων και επιστρεψουσιν10και επιστρεψω αυτουσ εκ γησ αιγυπτου και εξ ασσυριων 
εισδεξοµαι αυτουσ και εισ την γαλααδιτιν και εισ τον λιβανον εισαξω αυτουσ και ου µη υπολειφθη εξ αυτων 
ουδε εισ11και διελευσονται εν θαλασση στενη και παταξουσιν εν θαλασση κυµατα και ξηρανθησεται παντα 
τα βαθη ποταµων και αφαιρεθησεται πασα υβρισ ασσυριων και σκηπτρον αιγυπτου περιαιρεθησεται12και 
κατισχυσω αυτουσ εν κυριω θεω αυτων και εν τω ονοµατι αυτου κατακαυχησονται λεγει κυριοσ

Chapter 11
1διανοιξον ο λιβανοσ τασ θυρασ σου και καταφαγετω πυρ τασ κεδρουσ σου2ολολυξατω πιτυσ διοτι πεπτωκεν 
κεδροσ οτι µεγαλωσ µεγιστανεσ εταλαιπωρησαν ολολυξατε δρυεσ τησ βασανιτιδοσ οτι κατεσπασθη ο δρυµοσ 
ο συµφυτοσ3φωνη θρηνουντων ποιµενων οτι τεταλαιπωρηκεν η µεγαλωσυνη αυτων φωνη ωρυοµενων λεοντων 
οτι τεταλαιπωρηκεν το φρυαγµα του ιορδανου4ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ποιµαινετε τα προβατα τησ 
σφαγησ5α οι κτησαµενοι κατεσφαζον και ου µετεµελοντο και οι πωλουντεσ αυτα ελεγον ευλογητοσ κυριοσ 
και πεπλουτηκαµεν και οι ποιµενεσ αυτων ουκ επασχον ουδεν επ′ αυτοισ6δια τουτο ου φεισοµαι ουκετι επι 
τουσ κατοικουντασ την γην λεγει κυριοσ και ιδου εγω παραδιδωµι τουσ ανθρωπουσ εκαστον εισ χειρασ του 
πλησιον αυτου και εισ χειρασ βασιλεωσ αυτου και κατακοψουσιν την γην και ου µη εξελωµαι εκ χειροσ 
αυτων7και ποιµανω τα προβατα τησ σφαγησ εισ την χαναανιτιν και ληµψοµαι εµαυτω δυο ραβδουσ την µιαν 
εκαλεσα καλλοσ και την ετεραν εκαλεσα σχοινισµα και ποιµανω τα προβατα8και εξαρω τουσ τρεισ ποιµενασ 
εν µηνι ενι και βαρυνθησεται η ψυχη µου επ′ αυτουσ και γαρ αι ψυχαι αυτων επωρυοντο επ′ εµε9και ειπα ου 
ποιµανω υµασ το αποθνησκον αποθνησκετω και το εκλειπον εκλειπετω και τα καταλοιπα κατεσθιετωσαν 
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εκαστοσ τασ σαρκασ του πλησιον αυτου10και ληµψοµαι την ραβδον µου την καλην και απορριψω αυτην του 
διασκεδασαι την διαθηκην µου ην διεθεµην προσ παντασ τουσ λαουσ11και διασκεδασθησεται εν τη ηµερα 
εκεινη και γνωσονται οι χαναναιοι τα προβατα τα φυλασσοµενα διοτι λογοσ κυριου εστιν12και ερω προσ 
αυτουσ ει καλον ενωπιον υµων εστιν δοτε στησαντεσ τον µισθον µου η απειπασθε και εστησαν τον µισθον 
µου τριακοντα αργυρουσ13και ειπεν κυριοσ προσ µε καθεσ αυτουσ εισ το χωνευτηριον και σκεψαι ει δοκιµον 
εστιν ον τροπον εδοκιµασθην υπερ αυτων και ελαβον τουσ τριακοντα αργυρουσ και ενεβαλον αυτουσ εισ τον 
οικον κυριου εισ το χωνευτηριον14και απερριψα την ραβδον την δευτεραν το σχοινισµα του διασκεδασαι την 
κατασχεσιν ανα µεσον ιουδα και ανα µεσον του ισραηλ15και ειπεν κυριοσ προσ µε ετι λαβε σεαυτω σκευη 
ποιµενικα ποιµενοσ απειρου16διοτι ιδου εγω εξεγειρω ποιµενα επι την γην το εκλιµπανον ου µη επισκεψηται 
και το διεσκορπισµενον ου µη ζητηση και το συντετριµµενον ου µη ιασηται και το ολοκληρον ου µη 
κατευθυνη και τα κρεα των εκλεκτων καταφαγεται και τουσ αστραγαλουσ αυτων εκστρεψει17ω οι 
ποιµαινοντεσ τα µαταια και οι καταλελοιποτεσ τα προβατα µαχαιρα επι τουσ βραχιονασ αυτου και επι τον 
οφθαλµον τον δεξιον αυτου ο βραχιων αυτου ξηραινοµενοσ ξηρανθησεται και ο οφθαλµοσ ο δεξιοσ αυτου 
εκτυφλουµενοσ εκτυφλωθησεται

Chapter 12
1ληµµα λογου κυριου επι τον ισραηλ λεγει κυριοσ εκτεινων ουρανον και θεµελιων γην και πλασσων πνευµα 
ανθρωπου εν αυτω2ιδου εγω τιθηµι την ιερουσαληµ ωσ προθυρα σαλευοµενα πασι τοισ λαοισ κυκλω και εν 
τη ιουδαια εσται περιοχη επι ιερουσαληµ3και εσται εν τη ηµερα εκεινη θησοµαι την ιερουσαληµ λιθον 
καταπατουµενον πασιν τοισ εθνεσιν πασ ο καταπατων αυτην εµπαιζων εµπαιξεται και επισυναχθησονται επ′ 
αυτην παντα τα εθνη τησ γησ4εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριοσ παντοκρατωρ παταξω παντα ιππον εν εκστασει 
και τον αναβατην αυτου εν παραφρονησει επι δε τον οικον ιουδα διανοιξω τουσ οφθαλµουσ µου και παντασ 
τουσ ιππουσ των λαων παταξω εν αποτυφλωσει5και ερουσιν οι χιλιαρχοι ιουδα εν ταισ καρδιαισ αυτων 
ευρησοµεν εαυτοισ τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ εν κυριω παντοκρατορι θεω αυτων6εν τη ηµερα εκεινη 
θησοµαι τουσ χιλιαρχουσ ιουδα ωσ δαλον πυροσ εν ξυλοισ και ωσ λαµπαδα πυροσ εν καλαµη και 
καταφαγονται εκ δεξιων και εξ ευωνυµων παντασ τουσ λαουσ κυκλοθεν και κατοικησει ιερουσαληµ ετι καθ′ 
εαυτην7και σωσει κυριοσ τα σκηνωµατα ιουδα καθωσ απ′ αρχησ οπωσ µη µεγαλυνηται καυχηµα οικου δαυιδ 
και επαρσισ των κατοικουντων ιερουσαληµ επι τον ιουδαν8και εσται εν τη ηµερα εκεινη υπερασπιει κυριοσ 
υπερ των κατοικουντων ιερουσαληµ και εσται ο ασθενων εν αυτοισ εν εκεινη τη ηµερα ωσ οικοσ δαυιδ ο δε 
οικοσ δαυιδ ωσ οικοσ θεου ωσ αγγελοσ κυριου ενωπιον αυτων9και εσται εν τη ηµερα εκεινη ζητησω του 
εξαραι παντα τα εθνη τα επερχοµενα επι ιερουσαληµ10και εκχεω επι τον οικον δαυιδ και επι τουσ 
κατοικουντασ ιερουσαληµ πνευµα χαριτοσ και οικτιρµου και επιβλεψονται προσ µε ανθ′ ων κατωρχησαντο 
και κοψονται επ′ αυτον κοπετον ωσ επ′ αγαπητον και οδυνηθησονται οδυνην ωσ επι πρωτοτοκω11εν τη ηµερα 
εκεινη µεγαλυνθησεται ο κοπετοσ εν ιερουσαληµ ωσ κοπετοσ ροωνοσ εν πεδιω εκκοπτοµενου12και κοψεται η 
γη κατα φυλασ φυλασ φυλη καθ′ εαυτην και αι γυναικεσ αυτων καθ′ εαυτασ φυλη οικου δαυιδ καθ′ εαυτην 
και αι γυναικεσ αυτων καθ′ εαυτασ φυλη οικου ναθαν καθ′ εαυτην και αι γυναικεσ αυτων καθ′ εαυτασ13φυλη 
οικου λευι καθ′ εαυτην και αι γυναικεσ αυτων καθ′ εαυτασ φυλη του συµεων καθ′ εαυτην και αι γυναικεσ 
αυτων καθ′ εαυτασ14πασαι αι φυλαι αι υπολελειµµεναι φυλη καθ′ εαυτην και αι γυναικεσ αυτων καθ′ εαυτασ

Chapter 13
1εν τη ηµερα εκεινη εσται πασ τοποσ διανοιγοµενοσ εν τω οικω δαυιδ2και εσται εν τη ηµερα εκεινη λεγει 
κυριοσ εξολεθρευσω τα ονοµατα των ειδωλων απο τησ γησ και ουκετι εσται αυτων µνεια και τουσ 
ψευδοπροφητασ και το πνευµα το ακαθαρτον εξαρω απο τησ γησ3και εσται εαν προφητευση ανθρωποσ ετι και 
ερει προσ αυτον ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου οι γεννησαντεσ αυτον ου ζηση οτι ψευδη ελαλησασ επ′ 
ονοµατι κυριου και συµποδιουσιν αυτον ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου οι γεννησαντεσ αυτον εν τω 
προφητευειν αυτον4και εσται εν τη ηµερα εκεινη καταισχυνθησονται οι προφηται εκαστοσ εκ τησ ορασεωσ 
αυτου εν τω προφητευειν αυτον και ενδυσονται δερριν τριχινην ανθ′ ων εψευσαντο5και ερει ουκ ειµι 
προφητησ εγω διοτι ανθρωποσ εργαζοµενοσ την γην εγω ειµι οτι ανθρωποσ εγεννησεν µε εκ νεοτητοσ µου6και 
ερω προσ αυτον τι αι πληγαι αυται ανα µεσον των χειρων σου και ερει ασ επληγην εν τω οικω τω αγαπητω 
µου7ροµφαια εξεγερθητι επι τουσ ποιµενασ µου και επ′ ανδρα πολιτην µου λεγει κυριοσ παντοκρατωρ 
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παταξατε τουσ ποιµενασ και εκσπασατε τα προβατα και επαξω την χειρα µου επι τουσ ποιµενασ8και εσται εν 
παση τη γη λεγει κυριοσ τα δυο µερη εξολεθρευθησεται και εκλειψει το δε τριτον υπολειφθησεται εν αυτη9και 
διαξω το τριτον δια πυροσ και πυρωσω αυτουσ ωσ πυρουται το αργυριον και δοκιµω αυτουσ ωσ δοκιµαζεται 
το χρυσιον αυτοσ επικαλεσεται το ονοµα µου καγω επακουσοµαι αυτω και ερω λαοσ µου ουτοσ εστιν και 
αυτοσ ερει κυριοσ ο θεοσ µου

Chapter 14
1ιδου ηµεραι ερχονται του κυριου και διαµερισθησεται τα σκυλα σου εν σοι2και επισυναξω παντα τα εθνη επι 
ιερουσαληµ εισ πολεµον και αλωσεται η πολισ και διαρπαγησονται αι οικιαι και αι γυναικεσ µολυνθησονται 
και εξελευσεται το ηµισυ τησ πολεωσ εν αιχµαλωσια οι δε καταλοιποι του λαου µου ου µη εξολεθρευθωσιν εκ 
τησ πολεωσ3και εξελευσεται κυριοσ και παραταξεται εν τοισ εθνεσιν εκεινοισ καθωσ ηµερα παραταξεωσ 
αυτου εν ηµερα πολεµου4και στησονται οι ποδεσ αυτου εν τη ηµερα εκεινη επι το οροσ των ελαιων το 
κατεναντι ιερουσαληµ εξ ανατολων και σχισθησεται το οροσ των ελαιων το ηµισυ αυτου προσ ανατολασ και 
το ηµισυ αυτου προσ θαλασσαν χαοσ µεγα σφοδρα και κλινει το ηµισυ του ορουσ προσ βορραν και το ηµισυ 
αυτου προσ νοτον5και εµφραχθησεται φαραγξ ορεων µου και εγκολληθησεται φαραγξ ορεων εωσ ιασολ και 
εµφραχθησεται καθωσ ενεφραγη εν ταισ ηµεραισ του σεισµου εν ηµεραισ οζιου βασιλεωσ ιουδα και ηξει 
κυριοσ ο θεοσ µου και παντεσ οι αγιοι µετ′ αυτου6εν εκεινη τη ηµερα ουκ εσται φωσ και ψυχοσ και 
παγοσ7εσται µιαν ηµεραν και η ηµερα εκεινη γνωστη τω κυριω και ουχ ηµερα και ου νυξ και προσ εσπεραν 
εσται φωσ8και εν τη ηµερα εκεινη εξελευσεται υδωρ ζων εξ ιερουσαληµ το ηµισυ αυτου εισ την θαλασσαν 
την πρωτην και το ηµισυ αυτου εισ την θαλασσαν την εσχατην και εν θερει και εν εαρι εσται ουτωσ9και 
εσται κυριοσ εισ βασιλεα επι πασαν την γην εν τη ηµερα εκεινη εσται κυριοσ εισ και το ονοµα αυτου 
εν10κυκλων πασαν την γην και την ερηµον απο γαβε εωσ ρεµµων κατα νοτον ιερουσαληµ ραµα δε επι τοπου 
µενει απο τησ πυλησ βενιαµιν εωσ του τοπου τησ πυλησ τησ πρωτησ εωσ τησ πυλησ των γωνιων και εωσ του 
πυργου ανανεηλ εωσ των υποληνιων του βασιλεωσ11κατοικησουσιν εν αυτη και ουκ εσται αναθεµα ετι και 
κατοικησει ιερουσαληµ πεποιθοτωσ12και αυτη εσται η πτωσισ ην κοψει κυριοσ παντασ τουσ λαουσ οσοι 
επεστρατευσαν επι ιερουσαληµ τακησονται αι σαρκεσ αυτων εστηκοτων αυτων επι τουσ ποδασ αυτων και οι 
οφθαλµοι αυτων ρυησονται εκ των οπων αυτων και η γλωσσα αυτων τακησεται εν τω στοµατι αυτων13και 
εσται εν τη ηµερα εκεινη εκστασισ κυριου επ′ αυτουσ µεγαλη και επιληµψονται εκαστοσ τησ χειροσ του 
πλησιον αυτου και συµπλακησεται η χειρ αυτου προσ χειρα του πλησιον αυτου14και ο ιουδασ παραταξεται 
εν ιερουσαληµ και συναξει την ισχυν παντων των λαων κυκλοθεν χρυσιον και αργυριον και ιµατισµον εισ 
πληθοσ σφοδρα15και αυτη εσται η πτωσισ των ιππων και των ηµιονων και των καµηλων και των ονων και 
παντων των κτηνων των οντων εν ταισ παρεµβολαισ εκειναισ κατα την πτωσιν ταυτην16και εσται οσοι εαν 
καταλειφθωσιν εκ παντων των εθνων των ελθοντων επι ιερουσαληµ και αναβησονται κατ′ ενιαυτον του 
προσκυνησαι τω βασιλει κυριω παντοκρατορι και του εορταζειν την εορτην τησ σκηνοπηγιασ17και εσται 
οσοι εαν µη αναβωσιν εκ πασων των φυλων τησ γησ εισ ιερουσαληµ του προσκυνησαι τω βασιλει κυριω 
παντοκρατορι και ουτοι εκεινοισ προστεθησονται18εαν δε φυλη αιγυπτου µη αναβη µηδε ελθη εκει και επι 
τουτοισ εσται η πτωσισ ην παταξει κυριοσ παντα τα εθνη οσα εαν µη αναβη του εορτασαι την εορτην τησ 
σκηνοπηγιασ19αυτη εσται η αµαρτια αιγυπτου και η αµαρτια παντων των εθνων οσα αν µη αναβη του 
εορτασαι την εορτην τησ σκηνοπηγιασ20εν τη ηµερα εκεινη εσται το επι τον χαλινον του ιππου αγιον τω 
κυριω παντοκρατορι και εσονται οι λεβητεσ οι εν τω οικω κυριου ωσ φιαλαι προ προσωπου του 
θυσιαστηριου21και εσται πασ λεβησ εν ιερουσαληµ και εν τω ιουδα αγιον τω κυριω παντοκρατορι και 
ηξουσιν παντεσ οι θυσιαζοντεσ και ληµψονται εξ αυτων και εψησουσιν εν αυτοισ και ουκ εσται χαναναιοσ 
ουκετι εν τω οικω κυριου παντοκρατοροσ εν τη ηµερα εκεινη .
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Malachi

Chapter 1
1ληµµα λογου κυριου επι τον ισραηλ εν χειρι αγγελου αυτου θεσθε δη επι τασ καρδιασ υµων2ηγαπησα υµασ 
λεγει κυριοσ και ειπατε εν τινι ηγαπησασ ηµασ ουκ αδελφοσ ην ησαυ του ιακωβ λεγει κυριοσ και ηγαπησα 
τον ιακωβ3τον δε ησαυ εµισησα και εταξα τα ορια αυτου εισ αφανισµον και την κληρονοµιαν αυτου εισ 
δοµατα ερηµου4διοτι ερει η ιδουµαια κατεστραπται και επιστρεψωµεν και ανοικοδοµησωµεν τασ ερηµουσ 
ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ αυτοι οικοδοµησουσιν και εγω καταστρεψω και επικληθησεται αυτοισ ορια 
ανοµιασ και λαοσ εφ′ ον παρατετακται κυριοσ εωσ αιωνοσ5και οι οφθαλµοι υµων οψονται και υµεισ ερειτε 
εµεγαλυνθη κυριοσ υπερανω των οριων του ισραηλ6υιοσ δοξαζει πατερα και δουλοσ τον κυριον αυτου και ει 
πατηρ ειµι εγω που εστιν η δοξα µου και ει κυριοσ ειµι εγω που εστιν ο φοβοσ µου λεγει κυριοσ παντοκρατωρ 
υµεισ οι ιερεισ οι φαυλιζοντεσ το ονοµα µου και ειπατε εν τινι εφαυλισαµεν το ονοµα σου7προσαγοντεσ προσ 
το θυσιαστηριον µου αρτουσ ηλισγηµενουσ και ειπατε εν τινι ηλισγησαµεν αυτουσ εν τω λεγειν υµασ 
τραπεζα κυριου εξουδενωµενη εστιν και τα επιτιθεµενα βρωµατα εξουδενωµενα8διοτι εαν προσαγαγητε 
τυφλον εισ θυσιαν ου κακον και εαν προσαγαγητε χωλον η αρρωστον ου κακον προσαγαγε δη αυτο τω 
ηγουµενω σου ει προσδεξεται αυτο ει ληµψεται προσωπον σου λεγει κυριοσ παντοκρατωρ9και νυν 
εξιλασκεσθε το προσωπον του θεου υµων και δεηθητε αυτου εν χερσιν υµων γεγονεν ταυτα ει ληµψοµαι εξ 
υµων προσωπα υµων λεγει κυριοσ παντοκρατωρ10διοτι και εν υµιν συγκλεισθησονται θυραι και ουκ αναψετε 
το θυσιαστηριον µου δωρεαν ουκ εστιν µου θεληµα εν υµιν λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και θυσιαν ου 
προσδεξοµαι εκ των χειρων υµων11διοτι απ′ ανατολων ηλιου εωσ δυσµων το ονοµα µου δεδοξασται εν τοισ 
εθνεσιν και εν παντι τοπω θυµιαµα προσαγεται τω ονοµατι µου και θυσια καθαρα διοτι µεγα το ονοµα µου εν 
τοισ εθνεσιν λεγει κυριοσ παντοκρατωρ12υµεισ δε βεβηλουτε αυτο εν τω λεγειν υµασ τραπεζα κυριου 
ηλισγηµενη εστιν και τα επιτιθεµενα εξουδενωνται βρωµατα αυτου13και ειπατε ταυτα εκ κακοπαθειασ εστιν 
και εξεφυσησα αυτα λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και εισεφερετε αρπαγµατα και τα χωλα και τα ενοχλουµενα 
και εαν φερητε την θυσιαν ει προσδεξοµαι αυτα εκ των χειρων υµων λεγει κυριοσ παντοκρατωρ14και 
επικαταρατοσ οσ ην δυνατοσ και υπηρχεν εν τω ποιµνιω αυτου αρσεν και ευχη αυτου επ′ αυτω και θυει 
διεφθαρµενον τω κυριω διοτι βασιλευσ µεγασ εγω ειµι λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και το ονοµα µου επιφανεσ 
εν τοισ εθνεσιν

Chapter 2
1και νυν η εντολη αυτη προσ υµασ οι ιερεισ2εαν µη ακουσητε και εαν µη θησθε εισ την καρδιαν υµων του 
δουναι δοξαν τω ονοµατι µου λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και εξαποστελω εφ′ υµασ την καταραν και 
επικαταρασοµαι την ευλογιαν υµων και καταρασοµαι αυτην και διασκεδασω την ευλογιαν υµων και ουκ 
εσται εν υµιν οτι υµεισ ου τιθεσθε εισ την καρδιαν υµων3ιδου εγω αφοριζω υµιν τον ωµον και σκορπιω 
ηνυστρον επι τα προσωπα υµων ηνυστρον εορτων υµων και ληµψοµαι υµασ εισ το αυτο4και επιγνωσεσθε 
διοτι εγω εξαπεσταλκα προσ υµασ την εντολην ταυτην του ειναι την διαθηκην µου προσ τουσ λευιτασ λεγει 
κυριοσ παντοκρατωρ5η διαθηκη µου ην µετ′ αυτου τησ ζωησ και τησ ειρηνησ και εδωκα αυτω εν φοβω 
φοβεισθαι µε και απο προσωπου ονοµατοσ µου στελλεσθαι αυτον6νοµοσ αληθειασ ην εν τω στοµατι αυτου 
και αδικια ουχ ευρεθη εν χειλεσιν αυτου εν ειρηνη κατευθυνων επορευθη µετ′ εµου και πολλουσ επεστρεψεν 
απο αδικιασ7οτι χειλη ιερεωσ φυλαξεται γνωσιν και νοµον εκζητησουσιν εκ στοµατοσ αυτου διοτι αγγελοσ 
κυριου παντοκρατοροσ εστιν8υµεισ δε εξεκλινατε εκ τησ οδου και πολλουσ ησθενησατε εν νοµω διεφθειρατε 
την διαθηκην του λευι λεγει κυριοσ παντοκρατωρ9καγω δεδωκα υµασ εξουδενωµενουσ και παρειµενουσ εισ 
παντα τα εθνη ανθ′ ων υµεισ ουκ εφυλαξασθε τασ οδουσ µου αλλα ελαµβανετε προσωπα εν νοµω10ουχι θεοσ 
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εισ εκτισεν υµασ ουχι πατηρ εισ παντων υµων τι οτι εγκατελιπετε εκαστοσ τον αδελφον αυτου του βεβηλωσαι 
την διαθηκην των πατερων υµων11εγκατελειφθη ιουδασ και βδελυγµα εγενετο εν τω ισραηλ και εν ιερουσαληµ 
διοτι εβεβηλωσεν ιουδασ τα αγια κυριου εν οισ ηγαπησεν και επετηδευσεν εισ θεουσ 
αλλοτριουσ12εξολεθρευσει κυριοσ τον ανθρωπον τον ποιουντα ταυτα εωσ και ταπεινωθη εκ σκηνωµατων 
ιακωβ και εκ προσαγοντων θυσιαν τω κυριω παντοκρατορι13και ταυτα α εµισουν εποιειτε εκαλυπτετε 
δακρυσιν το θυσιαστηριον κυριου και κλαυθµω και στεναγµω εκ κοπων ετι αξιον επιβλεψαι εισ θυσιαν η 
λαβειν δεκτον εκ των χειρων υµων14και ειπατε ενεκεν τινοσ οτι κυριοσ διεµαρτυρατο ανα µεσον σου και ανα 
µεσον γυναικοσ νεοτητοσ σου ην εγκατελιπεσ και αυτη κοινωνοσ σου και γυνη διαθηκησ σου15και ουκ αλλοσ 
εποιησεν και υπολειµµα πνευµατοσ αυτου και ειπατε τι αλλο αλλ′ η σπερµα ζητει ο θεοσ και φυλαξασθε εν τω 
πνευµατι υµων και γυναικα νεοτητοσ σου µη εγκαταλιπησ16αλλα εαν µισησασ εξαποστειλησ λεγει κυριοσ ο 
θεοσ του ισραηλ και καλυψει ασεβεια επι τα ενθυµηµατα σου λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και φυλαξασθε εν 
τω πνευµατι υµων και ου µη εγκαταλιπητε17οι παροξυνοντεσ τον θεον εν τοισ λογοισ υµων και ειπατε εν τινι 
παρωξυναµεν αυτον εν τω λεγειν υµασ πασ ποιων πονηρον καλον ενωπιον κυριου και εν αυτοισ αυτοσ 
ευδοκησεν και που εστιν ο θεοσ τησ δικαιοσυνησ

Chapter 3
1ιδου εγω εξαποστελλω τον αγγελον µου και επιβλεψεται οδον προ προσωπου µου και εξαιφνησ ηξει εισ τον 
ναον εαυτου κυριοσ ον υµεισ ζητειτε και ο αγγελοσ τησ διαθηκησ ον υµεισ θελετε ιδου ερχεται λεγει κυριοσ 
παντοκρατωρ2και τισ υποµενει ηµεραν εισοδου αυτου η τισ υποστησεται εν τη οπτασια αυτου διοτι αυτοσ 
εισπορευεται ωσ πυρ χωνευτηριου και ωσ ποα πλυνοντων3και καθιειται χωνευων και καθαριζων ωσ το 
αργυριον και ωσ το χρυσιον και καθαρισει τουσ υιουσ λευι και χεει αυτουσ ωσ το χρυσιον και ωσ το 
αργυριον και εσονται τω κυριω προσαγοντεσ θυσιαν εν δικαιοσυνη4και αρεσει τω κυριω θυσια ιουδα και 
ιερουσαληµ καθωσ αι ηµεραι του αιωνοσ και καθωσ τα ετη τα εµπροσθεν5και προσαξω προσ υµασ εν κρισει 
και εσοµαι µαρτυσ ταχυσ επι τασ φαρµακουσ και επι τασ µοιχαλιδασ και επι τουσ οµνυοντασ τω ονοµατι 
µου επι ψευδει και επι τουσ αποστερουντασ µισθον µισθωτου και τουσ καταδυναστευοντασ χηραν και τουσ 
κονδυλιζοντασ ορφανουσ και τουσ εκκλινοντασ κρισιν προσηλυτου και τουσ µη φοβουµενουσ µε λεγει 
κυριοσ παντοκρατωρ6διοτι εγω κυριοσ ο θεοσ υµων και ουκ ηλλοιωµαι και υµεισ υιοι ιακωβ ουκ 
απεχεσθε7απο των αδικιων των πατερων υµων εξεκλινατε νοµιµα µου και ουκ εφυλαξασθε επιστρεψατε προσ 
µε και επιστραφησοµαι προσ υµασ λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και ειπατε εν τινι επιστρεψωµεν8ει πτερνιει 
ανθρωποσ θεον διοτι υµεισ πτερνιζετε µε και ερειτε εν τινι επτερνικαµεν σε οτι τα επιδεκατα και αι απαρχαι 
µεθ′ υµων εισιν9και αποβλεποντεσ υµεισ αποβλεπετε και εµε υµεισ πτερνιζετε το εθνοσ συνετελεσθη10και 
εισηνεγκατε παντα τα εκφορια εισ τουσ θησαυρουσ και εν τω οικω αυτου εσται η διαρπαγη αυτου 
επισκεψασθε δη εν τουτω λεγει κυριοσ παντοκρατωρ εαν µη ανοιξω υµιν τουσ καταρρακτασ του ουρανου και 
εκχεω υµιν την ευλογιαν µου εωσ του ικανωθηναι11και διαστελω υµιν εισ βρωσιν και ου µη διαφθειρω υµων 
τον καρπον τησ γησ και ου µη ασθενηση υµων η αµπελοσ η εν τω αγρω λεγει κυριοσ παντοκρατωρ12και 
µακαριουσιν υµασ παντα τα εθνη διοτι εσεσθε υµεισ γη θελητη λεγει κυριοσ παντοκρατωρ13εβαρυνατε επ′ εµε 
τουσ λογουσ υµων λεγει κυριοσ και ειπατε εν τινι κατελαλησαµεν κατα σου14ειπατε µαταιοσ ο δουλευων θεω 
και τι πλεον οτι εφυλαξαµεν τα φυλαγµατα αυτου και διοτι επορευθηµεν ικεται προ προσωπου κυριου 
παντοκρατοροσ15και νυν ηµεισ µακαριζοµεν αλλοτριουσ και ανοικοδοµουνται παντεσ ποιουντεσ ανοµα και 
αντεστησαν θεω και εσωθησαν16ταυτα κατελαλησαν οι φοβουµενοι τον κυριον εκαστοσ προσ τον πλησιον 
αυτου και προσεσχεν κυριοσ και εισηκουσεν και εγραψεν βιβλιον µνηµοσυνου ενωπιον αυτου τοισ 
φοβουµενοισ τον κυριον και ευλαβουµενοισ το ονοµα αυτου17και εσονται µοι λεγει κυριοσ παντοκρατωρ εισ 
ηµεραν ην εγω ποιω εισ περιποιησιν και αιρετιω αυτουσ ον τροπον αιρετιζει ανθρωποσ τον υιον αυτου τον 
δουλευοντα αυτω18και επιστραφησεσθε και οψεσθε ανα µεσον δικαιου και ανα µεσον ανοµου και ανα µεσον 
του δουλευοντοσ θεω και του µη δουλευοντοσ19διοτι ιδου ηµερα κυριου ερχεται καιοµενη ωσ κλιβανοσ και 
φλεξει αυτουσ και εσονται παντεσ οι αλλογενεισ και παντεσ οι ποιουντεσ ανοµα καλαµη και αναψει αυτουσ 
η ηµερα η ερχοµενη λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και ου µη υπολειφθη εξ αυτων ριζα ουδε κληµα20και ανατελει 
υµιν τοισ φοβουµενοισ το ονοµα µου ηλιοσ δικαιοσυνησ και ιασισ εν ταισ πτερυξιν αυτου και εξελευσεσθε 
και σκιρτησετε ωσ µοσχαρια εκ δεσµων ανειµενα21και καταπατησετε ανοµουσ διοτι εσονται σποδοσ υποκατω 
των ποδων υµων εν τη ηµερα η εγω ποιω λεγει κυριοσ παντοκρατωρ22και ιδου εγω αποστελλω υµιν ηλιαν τον 
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θεσβιτην πριν ελθειν ηµεραν κυριου την µεγαλην και επιφανη23οσ αποκαταστησει καρδιαν πατροσ προσ υιον 
και καρδιαν ανθρωπου προσ τον πλησιον αυτου µη ελθω και παταξω την γην αρδην24µνησθητε νοµου µωυση 
του δουλου µου καθοτι ενετειλαµην αυτω εν χωρηβ προσ παντα τον ισραηλ προσταγµατα και δικαιωµατα .
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